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Stratolaunch, cel mai mare avion 
din lume, o aeronavă uriaşă cu şase motoare, 
cu cea mai mare anvergură a aripilor 

din lume, a efectuat primul zbor.iCel 
puţin şase persoane au murit şi alte 50 au 
fost rănite în urma unui atac al forţelor 
talibane în oraşul Kunduz, din nordul 

Afganistanului.iComisia Europeană a 
întocmit o listă de importuri din SUA în 
valoare de aproximativ 20 de miliarde de 
euro (22,6 miliarde de dolari) care vor 
avea taxe vamale sporite, în urma unei 
dispute privind subvenţionarea industriei 

aeronautice.iPreşedintele SUA, Donald 
Trump, a salutat decizia Curţii Penale 
Internaţionale de respingere a cererii de 
anchetarea a unor presupuse crime de 
război comise de forţele americane în 
Afganistan, instituţia motivând că şansele 
fi nalizării cu succes a unei investigaţii 

sunt “extrem de limitate”.iRusia a 
efectuat deasupra Mării Negre manevre cu 
bombardiere strategice Tupolev 160 şi cu 
avioane multirol Suhoi-27SM, în contextul 

Exerciţiului NATO “Sea Shield”.iArmata 
Naţională Libiană a efectuat mai multe 
atacuri aeriene asupra unor poziţii 

ale forţelor guvernamentale.iCurtea 
Supremă a Elveţiei a invalidat un 
referendum privitor la taxarea cuplurilor 
căsătorite din cauza faptului că informaţiile 
oferite cetăţenilor înaintea votului nu au 

fost corecte.iLiderii Uniunii Europene 
şi premierul Marii Britanii, Theresa May, 
au acceptat amânarea Brexit până pe data 
de 31 octombrie 2019, a anunţat Donald 
Tusk, preşedintele Consiliului European, 
la fi nalul unui summit extraordinar al 
Consiliului European, care a fost marcat 

de divergenţe franco-germane.iJaponia 
a decis suspendarea zborurilor avioanelor 
multirol F-35, după dispariţia unei 
aeronave de acest fel deasupra Oceanului 
Pacifi c, existând suspiciuni că s-a prăbuşit. 
Zborurile celorlalte 12 avioane F-35 vor 
fi  suspendate până la afl area cauzelor 

incidentului aerian.iStatele Unite au 
desemnat Gardienii Revoluţiei iraniene 
drept organizaţie teroristă, preşedintele 
Donald Trump argumentând că decizia 
fără precedent confi rmă realitatea că 
Iranul oferă susţinere grupurilor teroriste 
şi practică terorismul. Administraţia 
de la Teheran consideră “ilegală” 
decizia Washingtonului şi analizează 
posibilitatea de a cataloga drept “grupuri 
teroriste” trupele americane din Orientul 

Mijlociu. iPreşedintele Franţei a cerut 
reconstruirea Catedralei Notre-Dame, 
afectată grav de un incendiu de amploare, 

în cel mult cinci ani.iPreşedintele 
american, Donald Trump, a discutat cu 
omologul său din Franţa, Emmanuel 
Macron, şi cu Papa Francisc, exprimând 
intenţia de a pune la dispoziţie expertiza 
SUA în lucrările de renovare a Catedralei 
Notre-Dame din Paris.

Chicago - Reuniune, în format UE,  
în contextul desfășurării alegerilor pentru 

Parlamentul European - detalii la pagina 2

Învierea lui Isus Christos  -  Benefi ciile Învierii

Monica Lovinescu avea 85 de ani când s-a stins, 
pe 20 aprilie 2008, la spitalul Charles-Richet 
de la Villiers-le-Bel, în apropiere de Paris. -  
continuare în pagina 7

Aprilie cu Monica Lovinescu. 
In Memoriam.

iFestivalul Culturii Românilor de Pretutindeni - pag. 2 

iTaberele ARC 2019 - pag. 24

Peter Costea 
- Candidat INDEPNDENT 

la alegerile europarlamentare 
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 la pagina 11

MAE - organizarea în străinătate a 
alegerilor europarlamentare 

- detalii la pagina 2

Seară culturală românească 
Prin învierea Sa din morţi, Domnul a apărat profeţia cu privire la învierea 
Sa din moartea fi zica. Ca urmare, Hristos a arătat întregii lumi că El este 
Fiul lui Dumnezeu … Presbiter Ioan Sinitean -  pagina 19

Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, 
ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, 

umblă, şi nu ostenesc.
 Isaia 40:31

Hristos a Înviat !
Sărbători Pascale Fericite!

Întâlnire comunitară 
cu Antoine Ripoll director din 

cadrul Parlamentului European

Zilele francofoniei s-au încheiat luna trecută 
la Chicago cu o minunată seară culturală 
românească. -  continuare în pagina 14

Pe 9 aprilie la Chicago a avut loc o întâlnire, 
a unor lideri din comunitatea din Chicago, cu 
directorul biroului de legătură al Parlamentului 
European pe lângă Congresul SUA, domnul 
Antoine Ripoll și Ryan Meilak, consilier pentru 
diplomație publică și comunicare în cadrul 
aceluiași birou. - continuare în pagina 14
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Comunicat remis de Consulatul General al României 
la Chicago / 9.04.2019

Reuniune, in format UE, a Consulilor Generali acreditati la Chicago si regiunea Midwest, 
in contextul desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European - mai 2019

In contextul desfasurarii, la 26 mai 2019, a alegerilor 
pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, 
Consulatul General al Romaniei la Chicago a organizat, 
in calitate de reprezentant local al Presedintiei Romaniei 
la Consiliul Uniunii Europene o reuniune, in format UE 

a consulilor generali acreditati la Chicago si regiunea de 
Midwest cu participarea  directorului biroului de legatura 
al Parlamentului European pe langa Congresul SUA, 
domnul Antoine Ripoll si a d-lui Ryan Meilak responsabil 
de diplomatia publica si comunicare in cadrul aceleiasi 
institutii.

Vorbitorii au prezentat corpului consular al UE elemente 
referitoare la importanta acestor alegeri pentru perspectivele 

de dezvoltare si consolidare ale Uniunii Europene 
si pentru relatia transatlantica. Participantii  au scos 
in evidenta necesitatea unei mai bune conectari a 
institutiilor UE cu cetatenii europeni rezidenti in SUA, 
inclusiv pe linia cresterii implicarii electorale, prin 
exercitarea dreptului de vot al acestora la viitoarele 
alegeri europarlamentare.  

In calitate de EU local chair, Consulul General Tiberiu 
Trifan a prezentat  viziunea si prioritatile principale ale 
Presedintiei Romaniei la Consiliul UE.

Programul delegatiei biroului de legatura al 
Parlamentului European pe langa Congresul SUA la 
Chicago, organizat  cu sprijinul Consulatului General 
al Romaniei la Chicago mai contine intalniri cu  
reprezentanti ai comunitatilor locale  din zona, inclusiv 
cu cei ai comunitatii  romano-americane, precum si 
prezentari la Chicago Council on Global Aff airs si 
University of Chicago pe subiectul mentionat.

   SAVE THE DATE

Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni 
(26 mai 2019), preconizăm lansarea celei 
de-a doua ediţii a “Festivalului Culturii 
Românilor de Pretutindeni”, organizat la 
Bucureşti în perioada 22-26 mai a.c. 

Ca şi anul trecut, prezenţa dvs. ne-ar 
bucura.  Vă rugăm să ne anunţaţi dacă aveţi 
posibilitatea de a fi  în Bucureşti între 22-26 
mai şi aţi putea participa la manifestare.

Vom reveni în următoarea perioadă cu detalii 
despre program şi diversele evenimente.

Departamentul pentru Relaţia cu Românii 
din Afara Graniţelor
Administraţia Prezidenţială
diaspora@presidency.ro

Armata americană lucrează la noi sisteme de camufl aj 
pentru a-i proteja pe soldați de cele mai mari amenințări

Armata americană lucrează la noi sisteme de camufl aj 
pentru a-i proteja pe soldații care vor purta războaie pe 
viitoarele câmpuri de luptă.

”Tehnologiile avansate de camufl aj sunt esenţiale,” a 
declarat gen. Mark Milley, şeful Statului Major al armatei, 
potrivit Military.com. ”Investim o sumă importantă 
de bani în sisteme avansate de camufl aj, individuale, 
de unitate, de autovehicul, etc”. Generalul a afi rmat că 
este foarte probabil ca viitoarele câmpuri de luptă să fi e 
medii ”extrem de letale“ unde ”unităţile vor fi  izolate şi 
separate”, capacitatea de supravieţuire a soldaţilor fi ind 
esenţială. ”Sistemele de camufl aj care sparg semnăturile 
electronice şi pe cele termice sunt esenţiale”, a completat 
acesta.

”Să învingi o semnătură termică este probabil cel mai 
greu lucru pe care ar putea să-l facă un lunetist, în special 
cu tehnologia emergentă a inamicilor noştri omologi”, a 
delcarat sergentul David Smith, instructor de lunetişti la 
Fort Benning, adăugând că deşi este uşor ca lunetiştii să se 
ascundă în spectrul vizibil, devine din ce în ce mai difi cil 

ca ei să dispară în timp ce inamicii SUA ”se strecoară în 
arena termică“.

Șeful Statului Major nu a menționat la ce sisteme lucrează 
Armata, dar proiectele vor include vor include sisteme 
precum noul Ultra-Light Camoufl age Netting System 
(ULCANS) şi posibil varianta îmbunătăţită a Ghillie 
System (IGS).

ULCANS, dezvoltat de Fibrotex, este un tip de camufl aj 
avansat, creat pentru a ascunde trupele de vederea 
nocturnă, scanarea termică, radar şi altele. Armata a 
acordat un contracte de mai multe milioane de dolari 
companiei Fibrotex, pentru furnizarea acestei tehnologii 
trupelor americane.

IGS este în testări şi este de aşteptat să înlocuiască, în 
cele din urmă, sistemul mai vechi Flame Resistant Ghillie 
System (FRGS) pe care trăgătorii de elită ai armatei îl 
poartă acum. Nu este clar dacă acest nou sistem va putea 
contracara senzorii termici, dar se fac teste.

15 aprilie 2019 / caleaeuropeana.ro

FESTIVALUL FESTIVALUL 
CULTURII CULTURII 

ROMÂNILOR DE ROMÂNILOR DE 
PRETUTINDENIPRETUTINDENI

PRECONIZĂM A II-A EDIŢIE 

mailto:diaspora@presidency.ro
http://military.com/
http://caleaeuropeana.ro/


ROMANIANTIMES

ECHIPA REDACȚIONALĂ

Director Coordonator: Nelu Ciorba

Redactor Șef: Ema Sosnovschi

Distribuție: Lucia McNeff 

COLABORATORII 
PREZENTEI EDIȚII:

Statele Unite ale Americii:

Marinela Buzaș

Nelu Ciorba

Mariana Cîrciu

Ioan Cârja

Octavian Curpaș

Horia Ion Groza

Simion Ioanăș

Angela-Monica Jucan

Lucia McNeff 

Marian Petruța

Rev. Preot Aurel Sas

Ioan Sinitean

Prof. Ruxandra Vidu

Prof. Dr. Vladimir Tismăneanu

Marcel Urs

Canada:
Slavomir Almăjan 

Emanuel Pavel

România:
Angela Furtună

Victor Martin 

Andrei Pleșu

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

7M}RUL DE CEART}CUPRINS 3

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. 

Phone (503) 895-5171   -  E-mail info@romaniantimes.com  -  www.romaniantimes.com
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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/


Rebus4

ROMANIANTIMES

ORIZONTAL: 1) Localitate în care Domnul Isus soseşte în ziua de sâmbătă, 
cu şase zile înainte de Paşte, marcând începutul perioadei cunoscută în 
lumea creştină ca Săptămâna Patimilor — Altă zi din această săptămână în 
care activităţile Domnului Isus au fost: blestemarea smochinului, curăţirea 
Templului, episodul cu grecii care doreau să-L vadă şi vindecarea unor orbi şi 
şchiopi. 2) Varietate de gips din care a fost confecţionat vasul cu  mir de nard 
curat, turnat pe capul lui Isus de către o femeie, în casa lui Simon leprosul 
din Betania, în ziua de miercuri, o zi de odihnă şi meditaţie — Al doilea şi al 
patrulea cântat al cocoşului! 3) Munţi în Bulgaria — Stofă pluşată de culoare 
roşu-închis, din care a fost confecţionată haina pusă pe umerii lui Isus de către 
ostaşii lui Pilat, împreună cu o cunună de spini, bătându-L şi batjocorindu-L, 
episod petrecut în dimineaţa zilei de vineri, după pronunţarea sentinţei fi nale. 
4) Acuzaţie adusă Domnului Isus de către marele preot Caiafa, pentru afi rmarea 
divinităţii Sale, în cea de a doua fază a procesului, episod petrecut între miezul 
nopţii de joi şi zorii zilei de vineri (inf.) — Răstignit la stânga şi la dreapta! — 
În dreapta lui Simon! 5) Localitate în Norvegia — Delegate!— Marele preot 
înaintea căruia este adus Isus, în prima fază a procesului, cam pe la miezul 
nopţii de joi spre vineri, şi chestionat în legătură cu ucenicii şi învăţătura Lui. 6) 
Slujitorii marelui preot ce făcuseră un foc de cărbuni, la care se încălzea şi Petru 
în momentul lepădării sale — Localitate în Pakistan 7) Nota lui Caiafa! — Cel 
al lui Isus a avut şase faze: cele două enumerate deja, după care au urmat, în 
zorii zilei de vineri, ratifi carea de către Sinedriu a hotărârii din faza a doua, la 

SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
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care s-a adăugat şi acuzaţia de subversiune împotriva guvernului roman, înfăţişarea înaintea lui Pilat, apoi înaintea lui Irod, şi din nou în faţa lui Pilat. 
8) Ziua în care, după pronunţarea sentinţei de condamnare la moarte, Domnul Isus îşi urmează drumul spre locul numit  „Căpăţâna”, care înseamnă 
„Calvar” în latină şi „Golgota” în ebraică; o stâncă de 10m. înălţime, afl ată în afara zidului de nord de lângă poarta Damascului, unde este răstignit, la 
ora 9 dimineaţa, în huiduielile şi batjocurile preoţilor, bătrânilor şi ale sodaţilor — Element de compunere cu sensul de „viaţă”. 9) 12 arginţi! (moneda în 
care s-a perfectat, miercuri seara, târgul lui Iuda) — Localitate în Ungaria — 123 dinari! (moneda din episodul despre birul Cezarului, petrecut în ziua 
de marţi, prilej cu care Isus proclamă principiul despărţirii bisericii de stat, potrivit căruia, creştinii trebuie să fi e supuşi guvernului lor, dar guvernul nu 
are nici un drept asupra credinţei lor). 10) Fenomen natural care a avut loc între orele 12 şi 15 ale zilei de vineri, în timpul agoniei lui Isus pe cruce, ca 
un simbol al retragerii lui Dumnezeu, pentru ca actul ispăşirii să fi e complet (pl.) — Instituită de Domnul Isus în seara zilei de joi, după încheierea celei 
de Paşte, ca o aducere aminte a morţii şi ca o exprimare a nădejdii revenirii Sale. 11) Personaje care apar în Pilda fi ului de împărat şi în cea a talanţilor, 
pe care Domnul Isus le rosteşte în ziua de marţi (sing.) — Persoană care suferă pe nedrept chinuri fi zice şi morale, situaţie în care S-a afl at şi Domnul 
Isus când a fost biciuit, batjocorit şi hulit (pl.). 12) Profesia lui Luca, singurul evanghelist care relatează episodul petrecut în ziua de duminică, în care 
Domnul Isus plânge pentru Ierusalim (pop.) — Capul lui Ruf! (unul din cei doi fi i ai lui Simon din Cirena, silit să ducă crucea lui Isus). 13) Ziua cu cele 
mai multe activităţi ale lui Isus, printre care, în afară de cele enumerate, amintim: controversa cu Sinedriul în legătură cu puterea sa, afi rmarea divinităţii 
sale în faţa fariseilor, evidenţierea gestului văduvei sărace şi prevestirea dărâmării Ierusalimului — Prindere, reţinere. Cea a lui Isus a avut loc aproape 
de miezul nopţii de joi, în grădina Ghetsimani, de către o cohortă de soldaţi romani, însoţiţi de emisari ai marelui preot şi călăuziţi de Iuda (inf.).                         

VERTICAL: 1) Personajul implicat în faza a şasea a procesului Domnului Isus, în urma căreia, la presiunea mulţimii dezlănţuite, Pilat, guvernatorul 
Iudeii între anii 26-37 d.Ch., dă sentinţa de condamnare la moarte — Pilda ..., pe care Domnul Isus o rosteşte împreună cu Pilda celor doi fi i şi cu cea a 
nunţii fi ului de împărat, în ziua de marţi, în Templu, iar celelalte două pilde: a celor zece fecioare şi a talanţilor, tot în aceiaşi zi, dar pe Muntele Măslinilor 
(sing., neart.). 2) Apelativ din una dintre cele patru rostiri ale Domnului Isus pe cruce, care marchează momentul morţii Sale — „... a şezut pe Muntele 
Măslinilor în faţa Templului” îşi începe Marcu relatarea despre marele discurs de pe colina numită astfel, în ziua de marţi, a cărui temă a fost distrugerea 
Ierusalimului, venirea Sa şi sfârşitul lumii — Aluat nedospit din care se făceau azimile, pe care Domnul Isus le-a mâncat împreună cu ucenicii, la cina de 
Paşte, în seara zilei de joi, când le-a spălat picioarele pentru a-i conştientiza că El i-a chemat să slujească şi nu să stăpânească, apoi i-a îmbărbătat, Şi-a 
luat rămas bun şi a rostit rugăciunea de Mare Preot. 3) Cel care, spre deosebire de ucenici, a înţeles divinitatea Împărăţiei lui Isus, motiv pentru care a 
fost mântuit, chiar înaintea morţii sale — Localitate în Austria. 4) Port în Noua Guinee — A da un dar — Dospit la exterior! 5) Adus la început la Ana! 
— Cel care a stat cu Isus la masă la cina din Betania, în ziua de sâmbătă — Praktijk Voor Orale Implantologie (siglă). 6) Scopul în care un învăţător 
al Legii i-a pus lui Isus, în ziua de marţi, întrebarea referitoare la porunca cea mai mare (inf.) — Ucenic în ascuns al lui Isus, care a avut îndrăzneala 
de a-i cere lui Pilat trupul Său, pentru a-l îngropa, în seara zilei de vineri. 7) Avantaj — Saducheii, ca grupare religioasă, cu care Domnul Isus a a vut 
o controversă, în ziua de marţi, privitoare la înviere. 8) Radio România Regional (siglă) — Unul dintre invectivele adresate fariseilor şi cărturarilor de 
către Isus, când i-a mustrat în ziua de marţi (pl.) — Corp de formă inelară. 9) Dispută pentru întâietate care s-a iscat între ucenici, la cina de Paşte, în 
seara zilei de joi — Animale prezente în pasajul în care Isus vorbeşte, în ziua de marţi, despre judecata fi nală — Localitate în Franţa. 10) Alt ucenic în 
ascuns care a contribuit la îngroparea lui Isus. 11) Cei pe care îi învăţa Isus în Templu în ziua de marţi (pl.) — Lipsit de viaţă, aşa cum a devenit trupul 
lui Isus, când Şi-a dat duhul, moment petrecut în ziua de vineri, în ceasul al nouălea, adică ora trei după amiază. 12) Unul dintre cei trei ucenici pe care 
Domnul Isus i-a luat cu El, joi seara, la rugăciunea din grădina Ghetsimani — Strigăt cu care mulţimile L-au întâmpinat pe Domnul Isus, duminica, la 
intrarea în Ierusalim — Alt strigăt pe care aceleaşi mulţimi, peste numai cinci zile, îl adresează lui Isus.                                                          

     Dicţionar: RILA, BAA, IDO, OSI, NALB, ABAU, CIRE.       

                                                                                                                            

Dezlegarea careului din numărul precedent:

Orizontal: 1) IUBIMCUADEVA. 2) ELECTROMOTOR. 3) VAST – A – OS – TA. 4) INTERIORIZAT. 5) T – IRONIE – IND. 6) OTI – DIEZI – TO. 
7) ME – LACRIMI – A. 8) AMNAR – I – PAIR. 9) REAZEM – FARSĂ. 10) ALBI – ILAR – LT. 11) FIA – DEAL – VIU. 12) MIBUIDNACICN.

Victor Martin          

http://d.ch/
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Erezia Socialismului

 La prezenta rubrică escatologică vă readuc în 
actualitate erezia de curând apărută în America și 
care, noi, care am trăit-o nu avem voie să tăcem. Este 
EREZIA SOCIALISMULUI.  
 Câteva concluzii prezentate în ediția din martie 
2019. În socialism statul sau omul însuși îl înlocuiește 
pe Dumnezeu. Scriptura ne spune că nu există alt 
Dumnezeu adevărat decât Dumnezeul cerului și al 
pământului și noi trebuie să ne supunem numai Lui 
și să nu-L înlocuim cu statul sau cu nimic altceva.

Pagina realizată de Nelu Ciorba 

 Noi, care am trăit în România pe vremea socialismului și comunismului putem 
spune multe din experiența noastră și vă provoc să veniți și să motivați și pe alții să 
dezvolte conceptul și principiile socialismului, și să le trimită spre publicare, în limba 
română sau engleză. 
 Am prezentat în detaliu, în ediția din martie, că și astăzi luând un text din context 
el devine pretext, ajungându-se ca să se publice în mediile de informare americană un 
argument de validare a socialismului fi ind aspecte din viața primei biserici din ziua 
Cincizecimii, și anume faptul că ei aveau “toate lucrurile în comun”. Oare așa să fi e? 
 Devenind o problemă extrem de importantă și ajungându-se ca Erezia 
Socialismului să se încerce să o justifi ce cu Scriptura nu pot sta indiferent și vreau să 
urmărim contextul în care s-au scris versetele cu referință. 
 Sunt cel puțin patru aspecte al folosirii lucrurilor în comun.
 În primul rând numai cei ce credeau Evanghelia mântuirii aveau ”toate 
lucrurile în comun” și nu toată comunitatea.  
 În al doilea rând în acea vreme era o mare nevoie materială, dragostea primilor 
creștini s-a materializat prin renunțare la averile lor  și ”toate lucrurile în comun”, 
valorifi cate, au  acoperit nevoile celor din jur.
 Un al treilea aspect pentru ”toate lucrurile în comun” este că prețul lucrurilor 
vândute era pus la picioarele apostolilor, care reprezenta Biserica Domnului Christos, 
formată în ziua Cinzecimii. Valoarea ”lucrurilor în comun” nu erau date conducătorilor 
societății de-atunci. 
 Al patrulea aspect ce trebuie luat în calcul este că Duhul Sfânt controla 
inventarul la ”toate lucrurile în comun”.
 Pentru detalii la cele de mai sus puteți citi în revista din luna martie, tipărită sau 
ediția online: romaniantimes.com

Socialismul este ateism
 Un alt pericol al acceptării socialismului este îndepărtarea omului de Domnul 
Dumnezeu, ajungându-se să se declare ateu. 
 Așa cum am scris și în ediția din martie, Dr. Everett Piper, președintele 
Universității Oklahoma Wesley, spunea: “Cred că socialismul este în creștere chiar acum 
și cred că este o corelație directă cu pierderea unei viziuni biblice asupra lumii - care a dus 
la crearea unui gol, și care trebuie umplut. Când creați un gol, acesta va fi  întotdeauna 
umplut, iar dacă-l scoateți pe Dumnezeu, acesta va fi  umplut de om, sau de altceva. 
Trebuie să știm că Dumnezeu ne dă întotdeauna mai multă libertate și chiar mai 
mult decât ne-ar putea-o da oamenii.”
 De-a lungul istoriei, Domnul Dumnezeu s-a revelat și se revelează în diferite 
feluri. Este gata oricând să umple golul creat în fi ința umană, dar ”cine se apropie de 
Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută”. Nu e altă cale. 
Pentru cei mai mulți e mai simplu să umple golul cu ceva care nu durează mult, ajungând 
la dezamăgire, și pun vina pe alții, inclusiv divinitatea.
 Noi, credem și mărturisim că ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este 
descoperit în oameni, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute 
ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când 
te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; 
fi indcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.  S-au fălit 
că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană 
care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, 
Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc 
singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au 
închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! (Romani 1:19-25)
 Viața este mai mult decât hrana și îmbrăcămintea și nu stă în situația 
materială. Viața pornește din invizibil și se manifestă vizibil. Interiorul dă direcție 
exteriorului. Domnul Isus este viața și viața nu are sens fără El. El a fost trimis la 
noi ca să refacă relația personală între  om și Domnul Dumnezeu, care de fapt este 
adevărata religie. 
 Necredința în existența lui Dumnezeu și în general a divinității se numește 
ateism și adepții se numesc atei. 
 Michael J Knowles, în revista DailyWire din 7 Aprilie 2019 a scris un articol cu 
titlul: Ateismul devine cea mai răspândită ”religie” în Statele Unite, din care voi spicui 
câteva lucruri, la subiect: 
 Pentru prima dată în istorie, ateii constituie cel mai mare grup ideologic din 
America. Conform sondajului general social, numărul americanilor care nu au nici o 
religie a crescut cu 266% în ultimele trei decenii și acum reprezintă 23,1% din populație, 
abia depășindu-i pe catolici și evanghelici cu o credință dominantă a națiunii. Principalele 
biserici protestante, la nivel de națiune, au suferit cea mai mare prăbușire, în scădere cu 
62,5% din 1982 ajungând la 10,8% din populația SUA.
 Înțelegerea greșită a religiei adevărate, și îndepărtarea de Dumnezeu are 
consecințe foarte grave. Pe măsură ce religiozitatea a scăzut, bolile sociale s-au înmulțit. 
Aproape unul din cinci adulți americani suferă de tulburări de anxietate, care constituie 
acum cea mai frecventă boală mintală din țară. Unul din șase americani ia medicamente 
antidepresive, cu o creștere de 65% în doar 15 ani. Problema este deosebit de acută în 
rândul americanilor mai tineri. Cazurile de boli diagnosticate cu depresie au crescut cu 33% 
din 2013 încoace. În acest grup sunt 47% dintre mileniali (millennials), născuți între anii 
1981-1996 și 63% în rândul adolescenților. Nu e ceva întâmplător că ratele de sinucidere 
în rândul adolescenților americani au crescut cu 70% din 2006 până în 2019. Speranța de 
viață americană a scăzut mult datorită faptului că mulți americani continuă să se drogheze 
și să se sinucidă la rate record.
 Oamenii de știință socială au stabilit de mult timp legătura dintre religiozitate și 
satisfacția vieții. După cum observă psihologul social Sonja Lyubomirsky, persoanele care 
frecventează slujbele religioase de mai multe ori pe săptămână se declară mai fericite decât 
cele care se duc la locul de închinare o dată pe lună sau nici atât. Psihologii sociali au o 
explicație și anume conectarea cu divinitatea dă speranța trăirii în veșnicie și oferă curaj în 
lupta vieții în opoziție cu ateii, care se dau bătuți și ajung la punctul disperării și sinuciderii.
 Relația personală cu Christos Domnul creează o viață din belșug aici, pe 
pământ și o veșnicie cu El în slavă.
 Oamenii religioși au, de asemenea, mult mai multe șanse să experimenteze o viață 
reală, liniștită, cum ar fi  trăirea într-o căsnicie sănătoasă și cu efi ciență. Un studiu lansat în 
2017 a afi rmat ceea ce foarte multe persoane au arătat că: cuplurile căsătorite au raportat 
o satisfacție mai mare a vieții decât ”vecinii” lor care trăiesc împreună, nefi ind căsătoriți 
sau cei divorțați sau văduvi. Această satisfacție tinde să dureze dincolo de luna de miere 
ajungând la adânci bătrânețe.
 Mizeria epidemică amenință nu doar viața socială, ci și vârful societății. Recent 
Andrew Breitbart a observat că politica este în aval de cultură, iar cultura, la rândul său, 
este în aval de religie. “Cultul” și “cultura” sunt legate în mod etimologic, iar cultura este 
defi nită de ceea ce individul sau grupul se preocupă. O cultură materialistă adăpostește 
bogăția; o cultură de lux preocupă satisfacerea poftelor; o cultură evlavioasă se preocupă 
de închinare lui Dumnezeu.
 Constituţia Statelor Unite ale Americii, intrată în folosinţă în prima zi de miercuri 
din martie 1789, a fost editată de oameni credincioşi care au crezut în revelația Scripturii, 
au lansat cunoscuta valoare iudeo-creştină de conduită în viaţă a individului, familiei şi 
guvernului. Valoarea morală a Statelor Unite ale Americii a fost bazată pe Adevărul 
absolut prezentat de Scripturi.
  John Adams în 1798 a scris militarilor din Massachusetts: “Constituția noastră a 
fost făcută pentru un popor moral și religios și este complet inadecvat existența unui 
guvern de altă natură”.
 Socialismul este ateism, prin însăși promovarea materialismului opunându-se 
credinței în Domnul Dumnezeu, înlocuind credința cu materia. E un mare pericol pentru 
America, trecerea de la principiile iudeo-creștine, la materialismul socialist. Doamne 
ajută! Doamne dă izbândă! (Va urma). 

http://romaniantimes.com/
mailto:amerotim@yahoo.com
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NU LASA CE-I BUN SA TE INCURCE

Slavomir Almăjan

Vorbeam cu frații mei nu demult despre realitatea 
faptului că noi nu suntem de aici, de pe pământ…  “Totul în 
structura noastra materială sau spirituală își strigă dorul după 
ceva, mai mult sau mai puțin defi nit, ceva cu o certitudine 
bazată dincolo de ceea ne oferă realitatea tangibilă.” Începând 
cu sfi darea gravitației și terminând cu frica de moarte, totul 
ne învață lecția dureroasă  a unei desrădăcinări mai adânci, 
mult mai adânci decât desrădăcinarea de tot ceea ce ține 
de material… Mă întreb chiar dacă nu cumva durerea sau 
dezamăgirile sau dorul nostru de ducă nu-și au rădăcinile în 
tendința lui Dumnezeu de a ne ține conștienți de înstrăinarea 
noastră de Eden.  Poate că sabia îngerului de la poarta grădinii, 
se mai mișcă și azi în acest simțământ al cugetului numit 
conștiință.  Și mai este dorul, acest adânc și dureros inefabil, 

ca o fl acără de dincolo venită să ardă spre onoarea imposibilității noastre de a cuprinde în 
cifre și experiment ecuația de nedeslegat a iubirii.  

Scriptura  aduce literal termenul “Patria” atunci când vorbește despre credință iar 
Evrei capitolul 11 ne este familiar.  Există în fi ecare creatură umană  simțământul generat 
de apartenență.  Faptul că aparții unui loc crează deseori cele mai nobile aspirații dar și, 
nu raeori, cele mai atroce atitudini ale omului față de semenul său.  De aceea credința a 
generat in iubitorii de Dumnezeu dorul după o patrie mai bună,  “al cărei meșter ziditor este 
Dumnezeu”…  Atât de copleșitoare era cunoștința existenței acestei patrii încât Avraam, 
deși se găsea in țara promisă, a găsit cu cale să locuiască în corturi mărturisindu-și astfel 
apartenența de o altă patrie… De ce? Credința!  Da, credința este răspunsul, și nu o spun ca 
pe o opinie ci ca pe o descoperire pe care Domnul însuși a generat-o în inima mea , uneori 
atât de puternică încât dorul de această patrie si  nădejdea că odată voi locui în ea îmi sunt 
singurele mângâieri… Ce “știa” Avraam și cei mai mulți dintre noi nu știm?  Ce cunoștință 
l-a hrănit zi de zi pentru ca el să se supună supliciului de a  locui în corturi, de a purta cu 
stoicism stigma de străin când avea tot ce-i trebuia să locuiască în case împărătești și să 
mănânce la mesele împăraților?  Și (ce simbol!) singurul loc pe care  Avraam avea titlul de 
proprietate era ogorul și peștera Macpela care a servit DOAR ca loc de îngropare…  Faptele 
credinței lui Avraam mai vor să ne spună ceva.  Poate că Avraam a văzut “patriotismul” 

Patria
cananiților sau “mândria națională” și  “tradițiile strămoșești”, poate că Avraam avea o 
altă părere despre semnifi cația cuvintelor pe  care le-am scris între ghilimele.  Aproape 
că-mi este frică de concluziile la care aș putea ajunge dacă mi-aș pune inima în a defi ni 
aceste cuvinte.  

Dicționarul  Britanica este foarte succint în defi nirea acestui cuvânt  “ locul de  
naștere sau de origine, locul strămoșilor”.  Dicționarul Explicativ al Limbii Române este 
ceva mai generos: “ Mediul politic și social în care își desfășoară  viața și lupta fi ecare 
popor: teritoriu locuit de un popor, țara în care s-a născut cineva  și al cărei cetățean 
este…”  “viața și lupta”…  Ironic, Eminescu defi nește, cu sarcasmul lui cunoscut,  
patriotismul și mândria națională în  cuvintele pe care le rostește prin gura lui Mircea în 
dialogul lui cu Baiazid…  Când Mircea spune că-și apără patria el o spune astfel: “Eu 
îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul…”(vezi Scrisoarea a-III-a de M.  Eminescu)  
“Mândria națională” este un castel deseori clădit pe nisip.   Sentimentul și atitudinea de 
mândrie națională se sprijină tot pe nisip sau chiar mai puțin, poate iluzie  sau minciună.  
Dragostea pentru neam, pe de altă parte vine dintr-o percepție sănătoasă a realității și nu 
are nimic de-a face cu mândria națională.  Pavel nu se mândrea că a fost evreu deși ar fi  
fost în stare să devină anatemă pentru mântuirea neamului său.   

Mândria națională a născut Cel de-al Treilea Reich și a adus Germania la un 
eșec total.  Mândria națională a izolat Serbia de restul lumii și a adus prăpădul asupra 
Hiroșimei.  Ea a decimat împărății puternice și  a adus la sapă de lemn cele mai prospere 
națiuni.  Mândria națională a marcat cu sânge granițele dintre popoare, a conceput 
crematorii pentru cei vii, a abrutizat fi ința capabilă de sentimentul milei și a adus-o 
la statut de fi ară, a făcut minciuna să se simtă la ea acasă, a glorifi cat uciderea și ura, 
a nimicit bunul simț și capacitatea omului de a se privi în oglindă și de a se vedea așa 
cum este… Mândria națională este poate cea mai efi cientă unealtă a diavolului dea 
stăpăni popoarele prin haos prin puterea minciunii de a manipula natura sensibilă a 
fi inței umane… Dragostea pentru neam, pe de altă parte l-a pus pe Moise să devină 
chezaș al poporului său pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu-l nimicească, ea l-a întărit 
pe acest titan al credinței să aducă libertate poporului strivit de jugul sclaviei. Dragostea 
pentru neam l-a îndemnat pe Iefta să-și jertfească odrasla pentru biruința poporului său, 
dragostea pentru neam l-a întărit pe Martin Luter să renunțe la frică și la dragostea de 
sine pentru eliberarea poporului său de robia formei religioase și conducerea acestuia la 
o trezire atât de benefi că pentru popor.  Dragostea pentru neam clădește pe recunoașterea 
neputinței și triumfă de fi ecare dată asupra asesteia.  Dragostea pentru neam aduce 
binecuvântare de sus și prosperitate pe pământ. Împins de această dragoste Daniel ne-a 
oferit modelul celei mai nobile lupte pentru neam pe tărâmul rugăciunii:
“Doamne. Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu. Care ții legământul și dai îndurare 
celor ce Te iubesc și păzesc poruncile tale!  Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am 

Unul din proiectele pe care fotograful Erik 
Pickersgill le-a realizat in anul 2015 a vizat imortalizarea 
diferitelor activitati ce implica prezenta umana intr-o zi 
obisnuita. Astfel au aparut imagini “banale” cu oameni 
conducand masina, mancand in restaurant, intalnindu-
se cu prieteni, bucurandu-se de timp liber, vacanta, 
etc. Fotografi ile au fost realizate“la pas”,fara sa ceara 
participantilor la proiect sa stea intr-o pozitie anume – 
ei trebuiau sa se comporte normal, fi resc. Scopul era 
capturarea unor miscari naturale, nefortate. Apoi Erik 
Pickersgill si-a permis un singur artifi ciu tehnic: utilizand 
un software special a sters din imagini orice telefon/
smartfone sau tableta.

Rezultatul a fost ciudat, lipsit de naturalete si in acelasi timp adevarat. Niciodata 
nu am realizat cat de fi reasca pare prezenta echipamentelor smartfone sau tablet incepand 
de la directia privirii noastre si continuand apoi cu degetele miscandu-se haotic pe un 
screen.

Desigur imagnile rezultate prin editarea lor descriau pozitii anormale, hilare 
pentru o postura naturala. M-am intrebat imediat cat de mult privesc si folosesc tefelonul 
sau tableta in viata mea de zi cu zi. Traiesc viata incojurat de oameni ce au nevoie de mine 
in diferite intervale ale zilei. Nu sunt lipsit de legaturi sociale si cu toate acestea telefonul 
este mereu la indemana, gata sa folosesc orice strop de timp in care cei din jur nu imi 
solicita atentia. Ma cred astfel efi cient insa nici pe departe nu pare asa.

Proiectul lui Erik Pickersgill mi-a dat de gandit cu privire la dependent si practicile 
mele de zi cu zi. Mi-am dat seama usor ca desi sunt plin de intentii bune prezenta mea 
online pare sa fi e prioritara decat prezenta fi zica iar ce se mai intampla in lumea din jur 
pare sa imi capaciteze mai mult atentia de cat Adevarul Evangheliei. M-am cutemurat apoi 
amintindu-mi de o categorie de oameni pe care Domnul Isus Christos i-a mustrat spunand: 
“acest neam ma onoreaza mai mult cu gura lor dar inima lor este departe de Mine”. Desi 
cuvintele mele scrise, postate pot arata o directie, activitatea totala de zi cu zi poate indica 
cu totul altceva.

Fiecare instrument de comunicare ofera posibilitatea de a fi  in contact cu 
oameni cunoscuti si nestiuti, prieteni noi si vechi. Printr-o imagine ne putem bucura 
de binecuvantarile unora (sau le putem invidia…) si plange alaturi de framantarile sau 
esecurile altora. Toate aceste echipamente au partea lor folositoare prin usurinta accesului 
si comunicarii, dar…daca suntem onesti putem intelege nivelul de acaparare pe care 
aceste instrumente le auasupra mintii si inimii noastre. Stiu ca inima si mintea mea 
trebuie sa apartina mai intai Domnului Isus si apoi celor din jur. Si asta nu se realizeaza 
doar printr-un moment de inchinare personala seara si dimineata. Trebuie mai mult de 
atat. 

Este un drum ingust in a utilize aceste instrumente de comunicare intr-un mod 
personal si responsabil astfel incat o implicare efi cienta sa nu semene cu o capacitare 
toatal a timpului si energiei sprituale.

Mi-am dat seama ca de fi ecare data cand imi deschid telefonul, Domnul Isus 

cunoaste deja ce vreau sa caut sau sa comunic. Motivatia mea nu este o surpriza pentru 
Domnul. Dumnezeu vede in fi ecare ungher al inimii si vietii mele, fi e ca ofer un sfat 
sau afi rm un principiu al Bibliei sau caut sa vad la cate persoane le-a placut de ce am 
zis/facut eu (si eventual m-au apaludat).

Apoi  e folositor sa realizez inca o data ca obiceiurile de zi cu zi sunt retinute 
si ii afecteaza pe cei din jur, din familia apropiata. Modul in care raspund si accesez 
mediul  online ma responsabilizeaza direct intrucat nu voi putea sa cer copiilor sau 
celor din casa mea sa se comporte intr-un anumit fel daca eu nu traiesc primul asa.

Nu e bine a permite instrumentelor de comunicare sa imi modeleze 
comportamentul, emotiile si timpul. Apropo de timp…daca ceea ce traiesc este de o 
respiratie la alta, daca suntem o sufl are atunci trebuie sa pretuiesc  fi ecare moment. 
Intr-un material ce analiza vietile oamenilor de succes am observant ca majoritatea 
acestora isi imparteau timpul in minute nu in ore. 

Ca oameni credinciosi ne rugam Domnului deseori sa ne dea intelepciune 
pentru a ne“numara“ bine zilele…intrucat stim ca zilele noastre sunt ca iarba de pe 
camp…bate vantul si totul se duce…”Toate acestea nu sunt doar exprimari poetice, 
sunt borne de verifi cat viata. Daca orice minut e important sa il fac sa conteze in 
Imparatia lui Dumnezeu nu pentru placerile contemporane.

In acelasi timp nu cred ca vom devein mai sfi nti daca vom abandona de maine 
orice telefon sau tableta. Raspunsul nu este in renuntarea totala la aceste instrumente 
sau la aceste forme de comunicare/interactiune. (agreez cu ideea renuntarii pentru o 
perioada dar nu cu abandonul  total). De asemenea nu cred ca avem nevoie de mai 
multe reguli (“nu lua, nu gusta, nu atinge”) pe care oricum, nu vom fi  in stare sa 
le implinim. Cred ca o contabilizare responsabila si afi rmarea unor limite sanatoase 
pot crea un mediu in care echilibrul poate fi  gasit. Dumnezeu ne spune sa cerem 
intelepciune ori de cate ori ne dam seama ca nu avem.

Domnul Isus este Creatorul si Sustinatorul tuturor lucrurilor. Stim ca orice 
dar bun, perfect vine de la El. Avem din partea lui Dumnezeu o mare libertate in 
ceea ce priveste timpul nostru. Putine constrangeri dar mari responsabilitati. Privind 
prezentul prin lupa vesniciei, ma rog sa avem fi ecare intelepciunea de a folosi lucrurile 
din jur mai mult decat suntem folositi de ele. Dumnezeu nu imi cere sa fi u perfect ci 
simplu si umil cautand de fi ecare data ca Numele sau (si nu al meu) sa fi e evidentiat/ 
promovat.

Daca nu ne protejam mintea si inima vom functiona dupa principiile defecte 
ale unei societati ce tot incearca si nu reuseste. Lumea din jur nu a fost create pentru a ne 
satisface, desi noi tot suspinam dupa asta. Dumnezeu nu va abandona tronul sau ceresc 
pentru a ne da o viata usoara, placuta ca unor copii rasfatat ice se cred semi-zei.

Se pare ca numai dupa ce am incercat tot ce-i mai bun in noi si nu am reusit 
mai nimic, Dumenzeu poate sa lucreze pe deplin prin Duhul Sfant. Nu uita ca ai 1,440 
minute intr-o zi. Nu le lasa sa treaca oricum.

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

(continuare in pagina 8)
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Aprilie cu Monica Lovinescu. In Memoriam.
10 ani de la instituirea Premiului Național “Monica Lovinescu și Virgil Ierunca”, 

decernat la prima sa ediție, în 2009, lui Gheorghe Grigurcu

Premiul National Monica Lovinescu  si Virgil Ierunca

 Monica Lovinescu avea 85 de ani când 
s-a stins, pe 20 aprilie 2008, la spitalul Charles-
Richet de la Villiers-le-Bel, în apropiere de Paris. 
Guvernul din epocă de la București a refuzat 
instituirea unei Zile de doliu național.

 Urna cu cenușa a fost repatriată pe 25 
aprilie 2008, împreună cu cea a lui Virgil Ierunca, 
ambele fi ind depuse mai întâi la Ateneul Român 
pentru o ceremonie ofi cială. Înainte de a fi  
transportate spre Fălticeni, urnele au fost păstrate 
câteva săptămâni în „Casa Lovinescu”, apartament 
ce adăpostise cenaclul Sburătorul al tatălui său. 
Finalmente, Monica și Virgil au ajuns în cripta 
Lovinescu, alături de tatăl, Eugen Lovinescu, 
mama, Ecaterina Bălăcioiu ex-Lovinescu, 
verișorii Vasile Lovinescu, Anton Holban, Horia 

(continuare in pagina 20)

Lovinescu, la cimitirul Grădini (Tâmpești) din Făltceni, 
Parohia Sfi nții Voievozi, în cadrul unei mici ceremonii tăcute.
Cea care ținuse în viață timp de decenii spiritul critic, 
speranța morală și nevoia de adevăr ale unei întregi națiuni 
sub cea mai dură dictatură era vegheată la mormânt 
să nu continue a emite și de acolo semnale de libertate 
către o societate ce fusese luată din nou ostatică de forțe 
kaghebiste. Au urmat ani din ce în ce mai greu de suportat, 
locul speranței în democrație luându-l Restaurația.
Tăcerea, uitarea, alungarea...mai întâi din prima linie a 
literaturii și criticii românești...

 Dacă până atunci Monica petrecuse câte o lună 
de vară la Fălticeni doar cu tata1, începând din acel aprilie 
2008, fi ica urma să petreacă, la Fălticeni, eternitatea alături 
de tata. 

 În urmă cu zece ani, în anul 2009, am înfi ințat 
Premiul Național “Monica Lovinescu și Virgil Ierunca», 
acordat timp de câteva ediții - în cadrul manifestării inițiate 
tot de mine cu cinci ani mai devreme, Zilele Monica 
Lovinescu (sub egida Consiliului Județean Suceava și 
a Bibliotecii Bucovinei) -, de către un juriu din țară-
diaspora-internațional format din personalități notabile ale 
mediilor academic, cultural și literar, având ca președinte 
pe acad. Basarab Nicolescu. Gheorghe Grigurcu a fost 
prima personalitate românească ce a primit înalta distincție 
Monica Lovinescu, în cadrul unei ceremonii organizate în 
acel aprilie la Suceava și Fălticeni. Mediile ostile locale 
și naționale și-au intensifi cat în următorii ani activitatea 
subversivă: Monica Lovinescu rămânea damnatul, căci 
însemna valoare, libertate și democrație. Or, nu se poate 
spune că asistăm la triumful lor, în România. Damnată am 
devenit, tocmai de aceea, și eu.

 Dar să ne amintim. Să nu contenim a ne aminti. 
Cu cât vom fi  mai mulți și mai determinați să nu ne lăsăm 
intimidați și să apărăm democrația, cu atât memoria va 
iradia în jur lumina binefăcătoare a unui spirit de solidaritate 
vindecător, constructiv, dătător de speranță.

Adesea, hăţişurile memoriei joacă feste, iar fi nalurile 
fericite redeşteaptă emoţii: astfel se deschid către Monica 
Lovinescu odăi neaşteptate, ferestre şi fi ride în care comorile 
ascunse de timpurile potrivnice ies abia acum la iveală. Aşa 
este şi povestea poemului În odaia lui E. Lovinescu2, scris de 
Gheorghe Grigurcu în 1954, când avea doar 18 ani; tocmai 
o vizitase pe mama Monicăi Lovinescu, acasă (la reşedinţa 
Lovinescu, lângă Facultatea de Drept) şi se afl a sub impresia 
unei puternice emoţii. Fusese în odaia în care altădată E. 
Lovinescu ofi ciase celebrele sale reuniuni de critică şi de 
spirit cenaclist, ce vor face istorie literară! Respirase acelaşi 
aer cu strămoşii de viziune, în odaia unde omul de hârtie îşi 
va fi  scris însemnările zilnice, cărţile, discursurile! Marele 
critic se stinsese de mult, Sburătorul nu mai era prezent 
decât în inima unor prieteni, Monica Lovinescu se afl a în 
exil. În ciuda izolării, a singurătăţii şi a persecuţiilor politice, 
acasă în odaie se mai găsea doar soţia lui E. Lovinescu şi 
mama Monicăi: Ecaterina Bălăcioiu rămăsese o adevărată 
doamnă a spiritului, restituindu-i poetului adolescent 
Gheorghe Grigurcu evocări din care răzbătea o încărcătură 
de istorie şi de literatură pe care acesta o devora sufl eteşte 
cu o patimă ce avea să fi e confi rmată mai târziu de cariera 

1 Lovinescu, Monica, La apa Vavilonului, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1999, p. 15.

2 Grigurcu, Gheorghe, E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori, 
cu o postfaţă intitulată Anticonformistul de Monica Lovinescu, Edi-
tura „Jurnalul Literar”, Bucureşti, 1997. p. 251-253.

Moto: „Memoria, iar nu aşteptarea, este cea care dă unitate şi plenitudine experienţei umane.” 
(Hannah Arendt)

sa de poet, de anticonformist, de pamfl etar şi de critic de 
poezie3, pasionat la rândul său de capacitatea eticului de a 
da sens literaturii. Confi rmând, el însuşi, adesea, viziunea 
lui Kostler privind limbajul secret al destinului în opera 
literară. După această vizită, revenind în chilia sa de poet, 
Gheorghe Grigurcu scrie poemul de mai jos:

În odaia lui E. Lovinescu

În odaia cu aer nemişcat, cu portrete
Cu sufl ete întârziate, ai intrat.
Din zodii clare, pendula de pe perete,
Ca o stea,
Vremea de ieri, vremea de azi a sunat.

Biroul e ca o cruce cu trup răspândit
În rădăcinile inimii, în cotoarele cărţilor aurite
Cu fructe aprinse;
Fluidul nu-i istovit.
Îşi urcă prin trunchiul tânăr inelele nebănuite.

Lucrurile stau, atinse de-o mână,
Topită în aer;
Crescută parcă în revedere, senină
Ca o melodie veche pe care interior o repetai.

Fotografi ile au conversat trăiri ca fl uturi
Prinşi în mişcarea vieţii: parc’ar sbura
Emoţia ca o primăvară singuratică o fl uturi
Umbrită de viaţa ce s’a desfoliat cândva.

Ca un soare îngheţat, masca mortuară
Priveşte împăcată sub noile lumini…

Flori albe, subţiri ca o vioară,
Îşi ţes culoarea din faptă, pe spini.

Bucureşti, 1954

Monica Lovinescu povesteşte, mult mai târziu4, 
cum la mijlocul anilor ‘50, a primit pe căi ocolite, de la 
mama, un poem intitulat În odaia lui E. Lovinescu şi pe 
care se mulţumea să-i spună fi icei, din prudenţă pentru 
autor (pe acele vremi până şi pe „căile ocolite” se puteau 
strecura ochi şi urechi epoletizaţi), că îl găsise în cutia de 
scrisori de pe Bulevardul Elisabeta 95h. Multă vreme, 
mărturiseşte în acelaşi text Monica Lovinescu, a crezut 
că poemul ar fi  fost scris de Nicolae Labiş. „cert este 
că „sursele” au fost destul de numeroase pentru a ne 
convinge pe Virgil Ierunca şi pe mine (niciodată nu ne 
bazam pe un singur zvon sau pe o informaţie unică). Labiş 
nemairiscând nimic (murise), poemul a fost publicat în 
revista Fundaţiei Regale Universitare Carol I de la Paris, 
Fiinţa românească, în chiar primul număr din 1963. 
Datând textul din volumul amintit5 cu menţiunea Paris, 
septembrie 1994, Monica Lovinescu face astfel dreptate 
Odăii lui E. Lovinescu, mărturisindu-şi public eroarea de 
fi xare a autoratului, ce fusese în mod greşit alocat, între 
1963 şi 1994, lui Nicolae Labiş, şi nu, conform realităţii, 
lui Gheorghe Grigurcu. 

Importanţa pe care o dă Monica Lovinescu acestui 
episod vorbeşte despre adevărata preţuire pe care o 
avusese faţă de Gheorghe Grigurcu, pe care îl desemnează 
3 Ibid., „cum n-avem mulţi în ţară” apud Monica Lovinescu, p. 252
4 Ibid. p. 252.
5 Ibid. p. 253.

încă din timpul vieţii drept continuator, al său şi al lui E. 
Lovinescu6: „trecând peste rezerva pe care mi-am impus-o 
de a nu scrie despre E. Lovinescu şi de a nu mă referi la o 
atât de celebră ascendenţă (detest specia copiilor abuzivi) 
îmi este imposibil să nu recunosc în Gheorghe Grigurcu 
pe criticul prin excelenţă lovinescian. În dubla sa calitate: 
de estetician şi de combatant pentru a dezbăra cultura 
de stârvurile şi malformaţiile sale”. Este subliniat de 
către autoare caracterul constant al atitudinii lui Grigurcu, 
manifestată încă din timpul dictaturii, de a descuraja 
veleitarismul, colaboraţionismul şi privilegiile obţinute 
prin compromis politic de unii scriitori – nu puţini – în 
ierarhiile critice ofi ciale ale vremii. Pentru toate acestea 
a plătit un preţ scump7: „marginalizat pe toate planurile 
(…), singuratic şi însingurat. Cu totul nedreptăţit pe 
măsură ce încerca să facă dreptate celor alungaţi de 
gloria ofi cială şi ofi cioasă…” Remarcabilă rămâne, aşa 
cum observă Monica Lovinescu, determinarea cu care 
Gheorghe Grigurcu, neatins de lehamitea de a striga 
fără ecou, descifrează montajul-pretext al autonomiei 
esteticului…”. Cum observaţia ei vine în 1994, descriind 
un trecut recent, de peste trei decenii, e util să remarcăm 
că, în acel moment al vieţii sale, Monica Lovinescu se 
plasa, din punct de vedere etic şi beligerant, în paradigma 
destul de solitară creată în literatura română de cele 
două forţe critice ce fuseseră construite pe de o parte de 
E. Lovinescu, creatorul direcţiei, şi, de cealaltă parte, 
de Gheorghe Grigurcu, în calitatea acestuia din urmă 
de continuator fi del şi de apărător nedezminţit al lui E. 
Lovinescu, împotriva uzurpatorilor; desigur, „e lesne 
de observat cum „Literatorilor”, Gheorghe Grigurcu 
le opune atitudinea militantă a lui E. Lovinescu ori de 
câte ori nu doar literatura se afl a la ceas de cumpănă: şi 
în timpul primului război mondial şi în cursul celui de al 
doilea. Răspunzând ofensivelor de extremă-dreaptă el le 
prevedea parcă şi pe cele de extremă-stângă”8. Naşterea 
ideii de etică porneşte adesea, precum în cazul de faţă, de 
la capacitatea de a admite existenţa bunelor sentimente şi 
utilitatea recunoştinţei în procesul de clădire a unei culturi 
moderne întemeiată pe axiologie, pe memorie şi pe adevăr. 
Monica Lovinescu delimitează binele de răul din lume, 
remarcând că „pentru ca vremea „spinilor” să treacă, a 
fost nevoie (din păcate mai este încă) de fi delităţi pe plan 
estetic, dar şi etic, ca aceea a lui Gheorghe Grigurcu”. 
Locul său în literatura română este plasat, tocmai de aceea, 
în lumina aspră a nordului etic.

În Odaia lui E. Lovinescu stăruie, deasupra 
timpului, nu doar amintirile legate de E. Lovinescu, ci 
şi urmele trecerii Monicăi Lovinescu, de care ilustrul 
critic şi tată era nedespărţit. Ele transpar din Agendele 
Sburătorului9, în sute de note concise, ca şi din jurnalele 
şi memoriile ce încep să fi e tipărite după 1990. Muntelui 
uriaş format din cioburi de amintiri i se adaugă necesitatea 
unui liant restaurator de adevăr. 

Există o legătură între copilul ce păruse născut 
pentru un destin privilegiat şi criticul aspru de mai târziu? 
Pot fi  stabilite conexiuni între personajul principal al unei 
fericite copilării petrecute printre elitele intelectuale şi 
culturale ale României interbelice, şi scriitoarea de mai 
târziu, care avea să se dedice, consecvent şi tranşant, est-

6 Ibid. p. 251. 
7 Ibid. p. 251.
8 Ibid. 
9 Lovinescu, E., Sburătorul: agende literare, vol. I-VI, Bucureşti, 1993-

2003.

Angela Furtuna Gheorghe  Grigurcu Monica Lovinescu
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“Hristos a înviat!” Mă rog ca bucuria învierii Domnului 
Isus să vă umple inimile cu pace și speranță. Așa cum am 
menționat în articolul precedent, vom continua să discutăm 
despre caracteristicile cântării duhovnicești. În Biblie se 
menționează cuvântul „a cânta”, sau „cântare”, de peste 
400 de ori, iar de aproximativ 50 de ori găsim îndemnuri 
directe de a cânta.“Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! 
Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!  Căci Dumnezeu 
este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare 
înţeleaptă!” (Psalmi 47:6,7).  Prin cântare, creștinul Îl 
înalță pe Dumnezeu pentru ceea ce El este și pentru lucrările 
mărețe pe care Le-a făcut și continuă să Le facă. Când 
înțelegem cât de mult suntem iubiți de Dumnezeu și 

când trăim realitatea prezenței Lui în viața noastră zi de zi, bucuria mântuirii ne umple 
inima. Omul care L-a acceptat pe Domnul Isus ca fi ind Calea, Adevărul și Viața, acela 
care i-a înțeles iubirea și a intrat sub autoritatea Lui, este un om care are o nouă natură, sau 
o nouă identitate. Dacă încă nu ai făcut decizia de a-L urma pe Domnul Isus, te îndemn 
să-I vorbești chiar acum, și să-I ceri să-ți deschidă mintea ca să înțelegi planul Lui de 
mântuire și să te ajute să faci această decizie. Bucuria mântuirii, siguranța prezenței Lui, 
încrederea deplină într-un Dumnezeu plin de bunătate și în speranța vieții veșnice, sunt 
doar câteva motive care stau la baza cântărilor noastre duhovnicești. Nu ne vom sătura să 
admirăm și să descoperim frumusețea și maiestatea Domnului, nici aici pe pământ, nici 
odată în veșnicie. Creștinul care trăiește călăuzit de Duhul Sfânt, are o bucurie necurmată 
în inima lui, indiferent de circumstanțele și împrejurările vieții. În momentele de adâncă 
zdrobire ale vieții mele, nu am putut înăbuși cântarea de laudă prin care m-am ancorat în 
dragostea lui Dumnezeu, tot așa cum nu poți să oprești un trandafi r să-și răspândească 
parfumul atunci când este strivit. “Tu ești un adăpost pentru mine! Tu mă vei păzi de 
necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire!” (Psalmi 32:7).

Cântarea duhovnicească are în centrul ei pe Dumnezeu. Prin cântările noastre, 
noi Îi aducem gloria, cinstea, adorarea și închinarea, numai Domnului. Cântăreții și 
compozitorii cântărilor duhovnicești, nu trebuie să atragă atenția asupra lor; ei nu trebuie 
să urmărească să devină centrul atenție, ci scopul central trebuie să fi e acela de a-L 
glorifi ca pe Dumnezeu. „Domnul este tăria mea şi temeiul (motivul, pricina, cauza, 
fundamentul, miezul, mijlocul, prilejul) cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. 
El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.” (Exod 15:2). Cei care cântă și cei care 
compun cântări duhovnicești, trebuie să fi e cu băgare de seamă ca nu cumva să devină ei 
pricina laudelor, iar cei care îi laudă trebuie să o facă cu prudență. Laudele pot să ducă o 
persoană la mândrie, iar mândria merge înaintea căderii. Cred că fi ecare putem să numim 
cel puțin o persoană care a început să cânte în biserică, lăudându-L pe Dumnezeu, dar de 
dragul unei cariere, de dragul banilor sau al altor idoli, care vin odată cu mândria, au ajuns 
să sfârșească departe de Dumnezeu.

Cântarea duhovnicească este în armonie cu Scriptura. Tot așa cum analizăm 
predicile, ca să nu se strecoare învățături străine Scripturii în Biserică, tot așa trebuie să 
cercetăm și mesajul care se transmite, prin cântări. Așa cum acceptăm învățătura Biblie 
în întregime, tot așa cântările trebuie să-L refl ecte pe Dumnezeu, așa cum ni se revelează 
El în Scriptură. Despre Psalmi, cartea cu cele mai multe capitole din Biblie, putem 
spune că este o carte de cântări. În Psalmi găsim imnuri și poezii îmbinate cu rugăciune, 
îndemnuri și învățături despre Dumnezeu și creația Sa, învățături despre judecată, despre 
înțelepciune, despre păcat, profeții despre venirea Domnului Isus în lume și nu numai. În 
Psalmi îl descoperim pe Dumnezeu, caracterul Lui și realitatea trăirii noastre în relație cu 
El. Deși Psalmii au fost scriși în decursul a aproximativ 1000 de ani, Dumnezeul descris în 
Psalmi, și de fapt în toată Biblia, este același Domn, Suveran, Mântuitor, drept Judecător, 
înțelept, plin de milă și bunătate, și care este gata să dea mântuirea celui ce vine la El cu 
sinceritate. Dumnezeu este același și astăzi. El vrea să ni se descopere în toată frumusețea, 
splendoarea și sfi nțenia Sa. Atunci când Îl cunoaștem pe El în mod personal, când venim 
cu pocăință la El și suntem transformați de dragostea Lui, cântarea noastră va refl ecta 
atitudinea de supunere și smerenie a unei inimi total predate Lui. Doar Adevărul, adică 

Dumnezeu, ne poate face liberi. Dacă tăiem din Adevăr, nu mai este Adevăr. Dumnezeu 
este “Cel ce Este”. De aceea, prin cântări, noi trebuie să-L refl ectăm pe Dumnezeu așa 
cum este. Nu putem să acceptăm doar unele dintre caracteristicile lui Dumnezeu, iar 
pe altele le ignorăm. Adevărata bucurie, pace și fericire, vine numai în urma pocăinței, 
credinței, renunțării la sine și acceptării Domnie lui Isus. Această realitate este exprimată 
așa de frumos în viața lui David, despre care Dumnezeu spune că este un om după inima 
Lui. David a venit înaintea lui Dumnezeu cu o inimă zdrobită, în sinceră pocăință, și a 
primit de la Domnul iertarea și bucuria mântuirii. Un element crucial al închinării este 
pocăința. Cântările noastre, la fel ca și Psalmii, trebuie să refl ecte și pocăința, renunțarea 
la păcat, smerenia și răstignirea eului, tot atât de mult cât refl ectă adorarea, exprimarea 
dragostei și mulțumirii pentru multele binecuvântări pe care Domnul le-a revărsat peste 
noi. Cântarea ancorată în Scriptură ne va ajuta ca să ne raportăm corect la Dumnezeu și să 
avem sentimente și atitudini corecte. De la înălțarea Domnului Isus și până astăzi, muzica 
în Biserica lui Hristos a trecut prin multe transformări. Aș spune că în ziua de astăzi, 
mai ales în Bisericile neoprotestante, muzica ocupă o mare parte a timpului petrecut în 
Biserică. Din câte observ eu, cred că sunt foarte rare Bisericile (neoprotestante), care 
încep programul cu predica, sau la care predica durează mai mult decât lauda prin muzică 
și poezie. Înainte să primim vre-o învățătură prin predică facem ce spune Pavel:“Vorbiți 
între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovnicești şi cântați şi aduceți 
din toată inima laudă Domnului.” (Efeseni 5:19). Iar acesta este un lucru bun pentru că 
adevărurile Scripturii se întipăresc foarte bine în memoria noastră prin versuri și cântări.  

Cântarea duhovnicească – are sunete deslușite. “La fel este şi cu lucrurile 
neînsufl ețite, care dau un sunet, fi e un fl uier, fi e o harfă: dacă notele nu se disting clar, 
cum va ști cineva ce se cântă la fl uier sau la harfă?” (1 Corinteni 14:7NTLR). Cântarea 
duhovniceasca dă un sunet clar, o direcție clară atât prin cuvinte cât și prin 
melodie. 

Va continua. MARINELA BUZAS 
https://luminipentrusufl et.com/

Sursa: g4media.ro / 16 Martie 2019

IDENTITATEA
Identitatea creștinului și Muzica (II)

“Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belşug! Învăţaţi-vă şi sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări 
de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră.” (Coloseni 3:16b).

fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale.  N-am ascultat de 
robii tăi prorocii, cari au vorbit  în Numele Tău, împăraților noștri, căpeteniilor noastre, 
părinților noștri și către tot poporul țării.  Tu Doamne ești drept, iar nouă ni se cuvine 
astăzi să ni se umple fața de rușine…”

Cred că noi ar trebui să vehiculăm pentru sănătatea națiunilor termenul de 
smerenie națională.  La celălalt capăt al acesteia se vede libertatea și prosperitatea în 
adevăratul sens al cuvântului.

Îndrăznesc să cred că Avraam cunoștea pericolul mândriei naționale și drept 
urmare a ales dragostea pentru neam. Poate că de aceea a ales stigma de străin și s-a 
mulțumit să locuiască în corturi pentru ca viziunea patriei cerești să nu se stingă.  Când a 
văzut fumul Sodomei și Gomorei ridicându-se înalt și solitar, ca o predică de Paști, poate 
că, în cugetul lui, Avraam a văzut lacrimile Prietenului său la porțile Ierusalimului pornit 
pe arca umilitoare a crucii înspre patria pe care a părăsit-o doar pentru o vreme… Poate 
că Aavraam întrezărise atunci peștii sfârăind pe jeratic și măinile sângerănd în așteptarea 
armatei de sfi nți patrioți ai cerului, pornită în genunchi  să surpe temeliile minciunii. 

Unde este patria noastră? Cât de mult ținem noi la titlurile de proprietate? Nu 
cumva ne rușinăm de stigma de străini pe care o purtăm sau trebuie s-o purtăm în numele 
Lui? Este în noi dragostea pentru neam sau măndria națională?

Doamne, ridică-ți armata de Danieli și Avraami, trezește-ne la realitatea 
netrebniciilor noastre și aprinde în noi dragostea pentru neamul nostru pentru adevărata 
lui prosperitate și slobozenie!   ***

(continuare din pagina 6)

Patria

https://luminipentrusuflet.com/
http://g4media.ro/
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Răsfoind, trist, note mai vechi…
de Andrei PLEȘU

2003, primăvara

Odată ce Dumnezeu e defi nit ca 
indefi nisabil, cunoscut ca incognoscibil, 
afi rmat ca negativitate supra-esenţială, 
dialogul cu El pare să se blocheze. Nu 
mai poţi avansa dincolo de misterul 
„neantului“ Său. Cum arată, în această 
situaţie, viaţa spiritului? Cum poţi rămîne 
viu în căutarea ta, de vreme ce îi localizezi 
obiectul dincolo de orizont, acolo unde nu 
e de găsit nimic? Ei bine, ceea ce îţi rămîne 
e universul infi nit al imaginii refl ectate a lui 
Dumnezeu: „oglinda şi ghicitura“, urma 
planării Sale peste oameni, împrejurări 
şi lucruri. Ai de-a face astfel, dintr-odată, 
cu inepuizabilul. Urmează să pricepi nu 
masivitatea inabordabilă a nemijlocirii 
divine, ci ecoul ei ubicuu, barocul 
absenţei ei sau, mai exact, al prezenţei 
ei indirecte. Atent să identifi ci în toate 
Suprema Amprentă, curios să intuieşti 

modul de a opera şi de a se ascunde al lui 
Dumnezeu, îţi dai seama că ai de cules o 
recoltă fără sfîrşit. Foarte aproape şi totuşi 
indiscernabil, Creatorul (şi creativitatea 
pe care o provoacă clipă de clipă) devine 
sensul şi deplinătatea fi ecărei zile, miza 
întregii tale vieţi. După ce ai înţeles că nu 
poţi vedea faţa lui Dumnezeu, abia atunci 
căutarea ta începe să fi e „rezonabilă“ şi 
fertilă: poţi simţi sufl area Lui, Duhul.

Luni, 23 iunie 2003, Berlin
În limitele unei logici imanentiste, 
sfera dreptului se loveşte de difi cultăţi 
insurmontabile. Nu e clar cum se nasc şi ce 
anume exprimă legile. Cine are autoritatea 
de a legifera şi după ce criterii? Sînt legile 
expresia unor valori comunitare bine 
defi nite? Reproduc ele – ca un sistem de 
oglinzi geometrizante – cutume şi norme 
împărtăşite, în prealabil, de o anumită 
„cultură“ socială (Patrick Devlin, 1965) 
sau, dimpotrivă, instituie o anumită cultură 
socială? Dacă ele nu fac decît să formalizeze 
o mentalitate preexistentă, cum se produce 
această formalizare? Dacă impun o nouă 
mentalitate, cine decide cînd, în ce fel 
şi ce tip de mentalitate trebuie impusă? 
Mai departe: ce prevalează? Drepturile 
individului sau cele comunitare? Apără 
legile mai curînd instituţii sau mai curînd 
persoane? În primul caz, va fi  nevoie, de 
pildă, de o legislaţie a familiei, în care 
contractul conjugal să fi e favorizat, pe 
socoteala suveranității părţilor. În cazul al 
doilea, cîştig de cauză vor avea drepturile 

fi ecăruia dintre cei doi parteneri: ele 
vor dicta legislaţia (cu riscul şubrezirii 
instituţionale a familiei…).

Pentru cei care cred în funcţia stabilizatoare 
a legilor, legiferarea riscă să degenereze 
în tabu. Societatea astfel „stabilizată“ 
sfîrşeşte prin a se resimţi ca imuabilă. 
Invers, pentru cei care cred în funcţia 
transformatoare a legilor, puterea legii e 
subminată de relativism şi conjunctură. 
Cu alte cuvinte, legiuitorul e fi e prea 
conservator, rigid, abuziv, fi e revoluţionar 
în exces, fl exibil, arbitrar.

Care sînt limitele legitime ale legiferării? 
Cum să facem pentru a evita ceea ce 
Habermas numeşte „juridifi carea“, 
„colonizarea“ pernicioasă a „lumii 
vieţii“? Cum să protejăm, prin lege, 
omogeneitatea valorică a societăţii, fără 
să facem violenţă heterogeneităţii ei 
inerente? Cum să construim reguli care să 
nu devină discriminări?

Să zicem, de exemplu, că admitem 
valabilitatea universală a principiului 
egalităţii. („Daţi-mi imperialismul 
drepturilor egale!“ – striga un senator 
american pe la 1871). Trebuie oare, în 
acest caz, să acordăm egală protecţie 
celor care se supun acestui principiu ca 
şi celor care îl contestă? Există valori 
„esenţiale“, care nu trebuie negociate, 
ci dictate hegemonic, cu suprimarea 
oricărei dezbateri? Şi există, prin contrast, 
domenii care administrează, mai curînd, 

drepturi „antihegemoniale“ (supuse, 
adică, unei permanente reconsiderări din 
unghi individual, cum sînt deosebirile 
religioase, culturale, sexuale etc.)? Pentru 
a nu greşi, cel care aplică legea e invitat 
mereu să judece de la caz la caz, să lase 
loc interpretării legii. Prin interpretare, 
legea devine însă mai mult „cultură“ decît 
jurisprudenţă în sens strict. Şi asta într-un 
moment în care termenul „cultură“ e şi el 
contestat.

Orice jurist responsabil se va confrunta, 
la un moment dat, cu aceste întrebări şi 
blocaje. E semnifi cativ, totuşi, că nici unul 
dintre analiştii de bună credinţă nu pare 
dispus să redeschidă capitolul legiferării 
originare. Totul s-ar putea reaşeza, sau 
măcar recalibra, dacă s-ar vorbi din nou 
despre transcendenţa legii, dacă s-ar adînci 
simbolismul Tablelor de pe Sinai, dacă 
s-ar reciti Platon şi s-ar dezvolta gîndul lui 
Philon Alexandrinul despre deducţia Legii 
din ordinea cosmogonică a începuturilor, 
adică despre descendenţa Leviticului, 
a Numerilor şi a Deuteronomului din 
Geneză…

Miercuri, 2 iulie 2003, Berlin

Într-una din nopţile trecute, am visat 
limpede, apodictic, propoziţia următoare: 
„Nu se poate intra în Împărăţia Cerurilor 
cu de-a sila!“

11.04.2019 /dilemaveche.ro

VA URMA

- Mă rog băiete, fi e cum dorești tu. Asta-i 
închisoarea: Ce le pasă lor! Ei trântesc 
ușa și o încuie: Mai departe… dar cum te 
cheamă tinere? M-a întrebat el, privindu-
mă curios.

- Ion, i-am răspuns eu, privind mirat la 
umerii lui lați și la statura lui înaltă de uriaș, 
ieșită din comun! Eu nu mai văzu-se-m așa 
ceva! Dar pe tine? L-am întrebat eu, mirat 
că acest om, era așa de deschis la vorbă cu 
mine, fără măcar să mă cunoască. 

- Adam, mi-a răspuns el liniștit.             

Am discutat mult în noaptea aceea dar, 
în șoaptă, ca să nu-i deranjăm pe ceilalți. 
Am afl at astfel, că, Adam era chiar din 
apropierea comunei Beregsău, foarte 
aproape de locul unde lucram noi.

Mai fusese arestat de două ori până atunci, 
pentru că încercase să fugă în Germania, 
unde avea rude din partea mamei. 

La început făcuse tot felul de cereri să i se 
aprobe să meargă legal în vizită, la rudele 
acelea, dar nu i s-a aprobat nimic: Nici 
vorbă de pașaport! 

Atunci, a încercat să fugă ascuns într-un 
vagon de marfă, încărcat cu varză verde 
pentru Germania: La graniță, vagonul a fost 
însă, întâmplător sau intenționat deschis 

PROTEZA DENTARĂ (2)

pentru verifi care, iar el a fost găsit și arestat. 

De față, era și neamțul care își recepționa 
încărcătura iar acesta, văzându-l pe Adam 
acolo în vagon pe varză, a refuzat să mai 
plătească încărcătura respectivă. 

Adam, a fost atunci condamnat la un an 
și jumătate închisoare, pentru tentativă 
de trecere a frontierei de stat și a trebuit 
să plătească și pentru varza, din vagonul 
refuzat de neamț. 

A executat această pedeapsă cu stoicism dar 
și cu încredere în el. Imediat după eliberarea 
din închisoare, a început să se pregătească, 
pentru încercarea următoare! 

Mamă-sa, un prea înțelegea ce se întâmplă: 
Ea îl știa bun, sănătos, muncitor și puternic 
și nu putea pricepe, de ce regimul îi făcea 
atâtea probleme, fi ului ei? 

Două săptămâni mai târziu, Adam se 
pregătea din nou de plecare, hotărât ca 
măcar acum, a doua oară, să reușească. 
Cunoștea zona de frontieră și studiase foarte 
bine, mișcările patrulelor de grăniceri, dar 
nu știa încă, totul: 

Pentru a-i prinde mai repede, pe cei care 
încercau să fugă în vest, regimul comunist 

a inventat frontiera dublă: Adică, mai 
araseră o altă fâșie de pământ, identică cu 
cea ofi cială de pe frontieră dar, ceva mai în 
interior. Adam nu a știut acest lucru!

Ajuns în apropierea graniței, a găsit acea 
fâșie de pământ arată și a trecut-o repede, 
fericit că primul pas îi fusese norocos! Se 
credea deja în Yugoslavia și după câteva 
zeci de metri, s-a oprit lângă un tufi ș, să se 
mai odihnească.

N-avea de unde să știe, că trecuse doar de 
o fâșie falsă de pământ arat, că nu era în 
Yugoslavia ci tot în România și fusese deja 
văzut, de o patrulă românească de grăniceri, 
cu câine de urmărire. Aceștia, veneau 
alergând spre el din față, dinspre sârbi! 

S-a ascuns repede în tufi șul acela, cum 
a putut, dar statura lui ieșită din comun, 
l-a dat de gol: Ajunși în apropierea lui, 
grănicerii au dat drumul și la câinele lor de 
urmărire.

După ce a fost mușcat sălbatec de căine, 
au sărit pe el cinci grănicerii, care i-au pus 
cătușe la mâini, apoi l-au bătut crunt cu 
picioarele, lovindu-l cu bocancii în plină 
față și în gură, până când i-au rupt și scos, 
aproape toți dinții!

- Mă nenorocitule, îi strigau soldații, ai 
crezut că ești în occident, la sârbi?… aia 
măti! Tot la noi ai rămas, mă!

L-au bătut în continuare, până au obosit, 
apoi, l-au dus la pichet și l-au ținut închis 
două zile, fără apă sau mâncare: De altfel, 
nici nu putea mânca; gura îi era complet 
distrusă! 

 Ioan Cârja - scriitor novelist româno-american
A publicat în România, la Lugoj, Timiș, ziarul VORBA, apoi mai multe cărți de nuvele, printre care: “CONTUR”,  “AMERICA DOLARULUI GĂURIT”,  
“FLĂCĂRI”,  “PROTEZA DENTARĂ” și  volumul de corespondență cu Președintele American Barack Obama, “VENI,VIDI,VICI”.

 (continuare din numărul trecut) Condamnat din nou, de această dată la doi 
ani și jumătate de închisoare, acest uriaș 
a trecut și peste asta: A executat docil și 
această condamnare, muncind din greu 
chiar și aici, la punctul de lucru de la ferma 
Beregsău, unde lucram noi acum. 

După ce a fost eliberat din închisoare, 
Adam a lucrat o lună de zile, la dentistul din 
comună. Acesta își construia o casă nouă și 
în loc de bani, s-au înțeles ca dentistul să-i 
facă o proteză dentară, completă.

Cu toate necazurile prin care trecuse, visul 
lui de a pleca din România comunistă, nu 
l-a părăsit niciodată! După încă o lună de 
zile, dar de această dată, mai bine pregătit și 
împreună cu alți doi prieteni, au reușit într-o 
noapte ploioasă, să treacă granița la sârbi.

Au mers apoi aproape o săptămână de zile 
pe jos, pe câmp și prin păduri, către granița 
cu Austria, ocolind orașele și satele sârbești: 
Se orientau după o hartă și mâncau fructe și 
legume, ce se găseau pe câmp, dormind o oră 
două mai mult ziua, ascunși prin clăile de fân.

Ajunse-se-ră foarte aproape de granița cu 
Austria, când au fost reperați de o patrulă 
de grăniceri sârbi, care i-a somat să se 
oprească!

Distanța dintre ei și patrula sârbească era 
mare, așa că ei nu s-au oprit, dar soldații sârbi, 
au dat drumul unui căine lup, de urmărire.

http://dilemaveche.ro/
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Mitul fraternității internaționaliste 

Există o complexitate amețitoare a lumilor care gravitează în jurul Războiului Civil din Spania. 
Cine vrea să știe mai multe pe acest subiect (despre interbrigadiști, de pildă), ar avea multe de aflat 
din amintirile doctorului David Iancu apărute la Editura Vitruviu. Doctorul Iancu a fost voluntar 
în Brigăzile Internaționale, apoi medic în China, în armata lui Mao. A fost prieten cu părinții 
mei. De-a lungul anilor, am vorbit adeseori despre aceste sângerânde teme cu Ágnes Heller și 
Ferenc Fehér, cu G. M. Tamás, cu Adam Michnik, cu László Rajk Jr. Ar merita citit și volumul 
de documente despre rolul sovieticilor în Războiul Civil spaniol editat de Ronald Radosh și 
publicat la Yale University Press. Nu invoc aceste nume degeaba. Povestea Războiului Civil este 
în inima demersului žižekian de recuperare a „cauzelor pierdute.” Nu întâmplător se fac referințe 
la cântecele lui Ernst Busch (Genossen in Graben. Singt alle mit/Lasst schweigen die anderen 
Lieder/Mit Panz und mit Fliegen so griffen sie an/Wir hatten nur Mut und Gewehre...)

Copil fi ind, plângeam ascultând un cântec faimos despre bătălia din Valea Jarama. 
Ori ascultându-i pe Ernst Busch, pe Paul Robeson și pe Pete Seeger cântând despre los 
quatro generales. Trecură anii, am trecut și eu dincolo de imaginile înghețat-maniheiste 
care demonizau dreapta și inocentau stânga (ori viceversa). Știu că aceste rânduri îi pot 
irita pe unii. Mitul Războiului Civil spaniol este de o tenacitate unică. Eram la Potsdam în 
2005, la o conferință despre fascism și comunism. Între participanți, istoricul marxist Eric 
Hobsbawm pentru care, orice s-ar fi  întâmplat în ceea ce el a numit, corect, cred eu, „the age 
of extremes”, Războiul Civil din Spania rămâne ca un punct imaculat, un tărâm neprihănit, 
cauza republicană fi ind și astăzi cea absolut dreaptă. Nicio îndoială, nicio rezervă. L-a 
susținut cu entuziasm fostul megaspion Markus (Mischa) Wolf. A intervenit atunci Tony 
Judt, care a încercat să nuanțeze lucrurile...

A fost vorba de folclorul romantic al unei stângi în care iluziile naive s-au întâlnit cu calculele 
cinice ale comisarilor staliniști și cu cruzimea maniacală a franchiștilor. O confruntare pe 
viaţă și pe moarte în care ambele tabere au recurs la violență extremă. În care niciuna nu 
putea invoca dreptatea absolută. În care una din tabere îl invoca pe Dumnezeu de partea 
sa, iar cealaltă își proclama logodna cu Istoria. De-o parte, intoxicată cu mitul fraternității 
internaționaliste, avea loc masacrul de la Paracuellos, cu gropile comune în care au fost 
aruncate cadavrele a mii de bărbați, femei și copii uciși de forțele republicane (viitorul secretar 
general al PCS, Santiago Carrillo, mort în urmă cu șapte ani, nonagenar, era responsabil cu 
„ordinea” la Madrid în acel cumplit noiembrie 1936), erau profanate biserici și uciși preoți 
și călugărițe; de cealaltă parte, atașată simbolurilor autorității și ale unei ordini cazone, era 
bombardată Guernica și era asasinat Federico Garcia Lorca.

Simplu spus, și aici Orwell ne ajută enorm, nu există un singur adevăr despre Războiul Civil 
din Spania. Nici azi nu știm exact numărul victimelor (de ambele părți). Vindecarea rănilor 
este departe de a se fi  încheiat. Rămâne însă un fapt de necontestat că stânga libertară a fost 
ținta principală pentru acțiunile criminal-represive ale oamenilor lui Stalin, conduși pe linia 
NKVD de către Aleksandr Orlov, organizatorul masacrelor împotriva celor bănuiți că sunt 
inamici „în chip obiectiv” (Orlov avea să „defecteze” la timp, conștient că risca să fi e lichidat 
de către un comando de tipul celor pe care el însuși le organizase la Barcelona). „Inamic 
obiectiv” - iată aplicarea „originală” de către Stalin a unei dialectici „vrăjite și întoarse pe 
dos” (Marx). Se punea în practică „democrația de tip nou” teoretizată de Palmiro Togliatti, 
unul din corifeii Cominternului stalinizat (Stalintern, cum se spunea în epocă). Togliatti 
apare și el în romanul Sefarad al lui Muñoz Molina. A supraviețuit Marii Terori, era unul din 
favoriții lui Stalin. Am vorbit despre el cu Viktor Zaslavsky, fostul disident sovietic devenit 
un distins istoric al comunismului italian. Viktor a murit la Roma în 2009. A participat la 
conferința despre anul 1968 pe care am organizat-o în noiembrie 2008 cu sprijinul ICR la 
Woodrow Wilson Center din Washington. Volumul apărut în 2011 la CEU Press (Promises 
of 1968: Crisis, Illusion, and Utopia) este dedicat memoriei sale...

Să nu uităm că Războiul Civil s-a derulat pe fondul exacerbării climatului de isterie din 
URSS și din mișcarea comunistă internațională din anii Marii Terori (Despre ipocrizia 
autocriticii este titlul uneia din ultimele scrieri ale lui Gramsci, efort târziu și fără efecte de 
a se delimita de delirul proceselor-spectacol de la Moscova). Antifascismul a devenit acel 
principiu legitimator, de fapt un instrument propagandistic de o efi ciență uluitoare, pe baza 
căruia nimic din ce poruncea ori făcea Stalin nu putea fi  pus sub semnul întrebării spre „a 
nu da apă la moară” lui Hitler și Mussolini.

Au fost anii în care Rațiunea s-a afl at sub atac, atât dinspre extrema dreaptă, cât și dinspre 
cea stângă. Merită să-l cităm aici pe Orwell: „The Spanish war and other events in 1936-37 
turned the scale and thereafter I knew where I stood. Every line of serious work that I have 
written since 1936 has been written, directly or indirectly, against totalitarianism and for 
democratic socialism, as I understand it.” Fiecare rând pe care l-a scris după 1936 a fost 
scris, direct sau indirect, împotriva totalitarismului și în favoarea socialismului democratic, 
însă atenție la formulare: socialism democratic „as I understand it”! Deci nu unul dictat de 
diverșii pontifi  ideologici.

Armata de faliți ai istoriei 

Am auzit prima oară vorbindu-se despre Mihail 
Kolțov (jurnalistul favorit al lui Stalin care i se adresa 
cu apelativul „Don Miguel”, avea să fi e rechemat din 
Spania în 1938, arestat, condamnat și executat ca „spion 
terorist” în 1940 sau 1942) și André Marty (comisarul 
suprem al Brigăzilor Internaționale, exclus din PCF 
ca „agent provocator” în 1952) când aveam zece ani. 
Ambii sunt personaje în Pentru cine bat clopotele. 
Venise atunci în vizită în România Renato Bertolini, 
președintele Federației Internaționale a Rezistenților 
(FIR), a cărei fi lială din România s-a numit FIAP (după 
numele francez, Fédération internationale des anciens 

prisonniers politiques). De aici și cuvântul „fi apist”, cu multiplele sale conotații din epocă 
(iată încă un termen care n-ar trebui să lipsească dintr-o enciclopedie a comunismului 
românesc). Mama mea îl îngrijise pe Bertolini în Spania, la spitalul din Barcelona (era după 
lichidarea POUM).

I se spunea Sarpi, al său nom de guerre. Nu puteam ști, nu știu de fapt nici acum ce rol a avut 
Sarpi. A fost prieten apropiat cu Vittorio Vidali (comandantul Carlos al detașamentului de 
șoc comunist, El quinto regimiento, cu legendarii săi ofi țeri, Lister, El Campesino, Galan, 
Modesto), deci Vidali, cel direct însărcinat, împreună cu stalinistul maghiar Ernő Gerő (după 
război, mâna dreaptă a lui Mátyás Rákosi), să-l asasineze pe Andreu Nin, liderul POUM 
(după ce fusese direct implicat, în 1929, se pare că împreună cu iubita sa, fotografa italiană 
Tina Modotti, alias Maria Ruiz, dar și Diego Rivera, în asasinarea militantului comunist 
cubanez Julio Antonio Mella, exilat în Mexic și suspectat de troțkism).

Vidali era unul dintre apropiații lui Luigi Longo (nom de guerre Gallo), comisarul politic 
al Brigăzilor Internaționale, cel mai apropiat colaborator al lui Palmiro Togliatti (nom de 
guerre Ercoli), urmașul acestuia în fruntea Partidului Comunist Italian. Ajuns în Mexic, 
Vidali, sub numele Carlos Contreras, a fost (împreună cu militanții staliniști ajunși și ei acolo, 
Joan Comorera și Antonio Mije) unul din organizatorii atentatelor împotriva lui Troțki, care 
au culminat în august 1940 cu asasinarea întemeietorului Armatei Roșii de către agentul 
sovietic, tânărul comunist spaniol infi ltrat în cercurile troțkiste, Ramón Mercader (amintesc 
aici romanul lui Semprún, La deuxième mort de Ramon Mercader și, evident, cartea lui 
Leonardo Padura).

Tina Modotti a murit în 1942, în Mexic, suferind un infarct într-un taxi, dar mulți bănuiesc că 
a fost vorba de o moarte suspectă, de fapt de o crimă a NKVD-ului (prea știa multe și se pare 
că începuse să nutrească îndoieli asupra „cauzei”). În 1995, Muzeul de Artă din Philadelphia 
a organizat o expoziție a fotografi ilor ei cu un grant generos oferit de cântăreața Madonna (o 
mare admiratoare).

Am citit apoi pe nerăsufl ate memoriile lui Ilia Ehrenburg (i le recomand oricui dornic să vadă 
cum știa stânga post-stalinistă să se agațe de minciuni, ori de jumătăți de adevăr, dar și pentru 
capitolele superbe despre Babel, Pasternak, Mandelștam, Ahmatova și Țvetaeva). Apoi, 
de-a lungul anilor, am citit cam tot ce se putea despre Războiul Civil: Hugh Thomas, Franz 
Borkenau, Pierre Broué, Guy Hermet, Anthony Beevor, Burnett Bolloten, Gerald Brenan, 
Stanley Payne, Paul Preston. Lista bibliografi că este, acum, fără sfârșit (ar trebui adăugate 
zeci, poate sute de lucrări în spaniolă). I-am citit pe Hemingway și pe Malraux. I-am citit pe 

apostații comuniști Valentin Gonzales (celebrul El Campesino), Jesus Hernandez, Fernando 
Claudín și Jorge Semprún. Mi-am apropiat și cărțile supraviețuitorului POUM, Julián 
Gorkin. L-am citit pe Manuel Vázquez Montalbán (La Pasionaria y los siete enanitos), îl 
citez în Stalinism pentru eternitate (cartea i-am dăruit-o lui Tony Judt, referentul editorial al 
lucrării mele despre comunismul românesc, cu care am stat de vorbă multe ore despre ceea 
ce povestesc aici). Am încercat să înțeleg cât a fost revoluție și cât contrarevoluție în acel 
fratricid național.

Scriind aceste rânduri, lăsând memoria să-și urmeze cursul, mă uit la o fotografi e în care 
părinții mei se afl ă lângă Dolores Ibárruri, atunci când cea căreia i se spunea la Pasionaria a 
împlinit 80 de ani (am inclus poza în volumul Lumea secretă a nomenclaturii apărut în 2012 
la Humanitas). Sunt în acea poză, împreună cu ai mei, Valter Roman și Mihail Florescu; după 
1949, când voluntarii din Spania au devenit suspecți (schisma iugoslavă, procesul Rajk), au 
trecut cu toții prin înfi orătoare anchete de partid. Am citit amintirile lui Valter Roman, Sub 
cerul Spaniei. Nu doar Roman, dar și părinții mei puteau spune, împreună cu Unamuno, Me 
duele España...

Îi îndemn pe cei interesați să citească orice biografi e a lui Orwell spre a afl a că în acel 
microcosmos din Catalonia, în laboratorul dictaturii staliniste de la Barcelona în care au 
fost uciși criticii de la stânga ai cominternismului, a descoperit Orwell natura totalitară a 
sovietismului. La fel și Koestler (vezi mai ales biografi a acestuia datorată lui Michael 
Scammell). Orwell a fost un socialist sui generis, anticomunist și antifascist. Acest lucru 
nu-l poate nega niciun intelectual de bună credință. A criticat ipocriziile vremii lui și a avut 
un dispreț total pentru complicii totalitarismului. Cât privește faptul că am o pasiune pentru 
Kołakowski, nu văd nimic grav sau agravant în asta. Fiecare cu pasiunile sale formative.

Nu am livrat întotdeauna lecturi scrise la „rece”, mai ales atunci când am încercat să înțeleg 
în ce miraj, în ce păienjeniș al iluziilor și intrigilor fuseseră prinși părinții mei și, de fapt, o 
întreagă generație (la dreapta și la stânga). Cine a citit Ghilotina de scrum poate își amintește 
fi nalul, acea scrisoare către Julien (personaj real, el însuși fost voluntar în Spania, trezit din 
somnul stalinist mai devreme decât alții), dar, cum observa Monica Lovinescu, și către tatăl 
meu, pe care am intitulat-o „Despre frenezia supunerii”. Scriam, așadar, în decembrie 1983: 
„La acest ceas al confesiunii mele de nimeni cerută sau ascultată, ei, cei uciși și cei cu 
sufl etele sfărâmate, vin să-mi bântuie imaginația, sunt stafi ile mele personale, mă convoacă 
și mă obligă să le privesc în față, stare maladivă de Angelus Novus, ultima dată când cineva 
le mai acordă dreptul de a mărturisi”.

Pe 11 februarie 1986, adăugam: „Ai făcut parte, Julien, din armata de faliți ai istoriei, dintr-
un trib damnat, de martiri fără speranță de expiațiune, crucifi cați la drumul mare, pierduți în 
gloata de șarlatani, de profi tori, de ratați, de zerouri, fără de care nicio revoluție nu are cum 
triumfa. V-ați hrănit cu droguri pe care ați ajuns a le execra, v-ați lăsat convinși de icoane 
schimonosite, fără a fi  capabili să prevedeți ziua când veți realiza cu disperare că totul nu 
a fost decât o enormă glumă, gluma cea mare a unui secol în care ironia a îmbrăcat haine 
vărgate, iar practicanții ei, indiferent de rasă sau clasă, s-au trezit expulzați spre Auschwitz 
sau Magadan. Dă-mi voie, Julien, să nu accept alibiurile voastre, îndoielnice raționalizări 
ale unui colaps valoric și generațional, dă-mi voie să întreb ce ne mai rămâne acum decât 
cea mai încăpățânată îndoială, curajul de a spune nu oricărui optimism gregar, oricărei 
alinieri mecanice.” (Ghilotina de scrum, Ediție îngrijită și prefață de Mircea Mihăieș, 
Polirom, 2002)
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europa: 
sub steag secular sau creștin?

În ultimele luni ale anului 2018 am citit una dintre cele mai importante 
cărți peste care am dat în ultimii ani privind conflictul dintre 
secularism și creștinism: Pagans and Christians in the City („Păgâni și 
creștini în cetate”), scrisă de Steven D. Smith, un autor creștin.

Cartea examinează, în cele aproximativ 400 de pagini ale ei, apariția 
creștinismului acum 2000 de ani într-o lume ostilă și păgână, ascensiunea 
creștinismului în detrimentul lumii păgâne, marginalizarea până la 
anihilarea completă a păgânismului în Europa și formarea și dezvoltarea 
civilizației creștine în Europa, iar apoi în Lumea Nouă, adică în America de 
Nord și America de Sud.

Vreme de aproape 2000 de ani creștinismul s-a extins în mod vertiginos în 
toată lumea, oferind umanității instituțiile democratice și valorile creștine 
cunoscute nouă astăzi.

Ultimele trei capitole ale cărții, însă, examinează conflictul tot mai ascuțit 
dintre secularism și creștinism, dând de înțeles că în ultimele câteva decenii 
secularismul marginalizează creștinismul tot mai mult în spațiul public, 
iar instituțiile seculare caută să reducă creștinismul la doar o manifestare 
privată și interioară a vieții omului, fără relevanță în viața cetății.

Autorul oferă exemple concrete privind succesul recent și relativ mare 
al secularismului. El demonstrează cum instituțiile sociale inițiale ale 
existenței umane au fost eliminate treptat, fiind transformate și înlocuite 
cu doctrine și ideologii seculare direct opuse valorilor creștine.

De exemplu, autorul discută problema vieții și a procreării. Ființa umană 
și-a început existența dobândind inițial capacitatea procreării. Azi, 
procrearea  e văzută ca un lucru rău de ideologia seculară, e descurajată, 
în locul ei fiind promovat avortul și utilizarea contraceptivelor pentru a 
preveni procrearea.

Următoarea etapă în viața ființei umane e dezvoltarea biologică și 
maturizarea capacității ei procreative. Aici, Smith arată cum educația 
sexuală distorsionează dezvoltarea capacității procreative a ființelor umane 
începând din primii ani ai vieții, prin educația sexuală desemnată și 
implementată de statul secular în școli.

Etapa care în mod natural ar trebui să urmeze maturității procreative e 
căsătoria, o instituție pe care statul secular a redefinit-o ori o redefinește, 

pentru a o decupla de raționamentul ei procreativ. În viziunea statului 
secular, căsătoria nu mai e o instituție socială, nici una naturală, ci una 
artificială creată de statul secular pentru scopuri care nu mai au nimic de-a 
face cu procrearea. Această transformare a căsătoriei naturale se vede clar 
sub ochii noștri, fiind înlocuită de concubinaj, parteneriate civile, căsătorii 
între persoane de același sex, căsătoriile de grup și alte asocieri similare.

Etapa de după căsătoria naturală ar trebui să fie familia naturală, constituită 
din asocierea naturală a bărbatului cu femeia, care, înzestrați cu potențial 
procreativ, aduc copii pe lume și formează familia naturală.

Statul secular a redefinit și familia naturală căutând să o înlocuiască cu 
familia socială. În cartea mea recent publicată, înfrângerea lui Goliat: 
Familia Bodnariu și Creștinii României Îngenunchează Norvegia Seculară, 
am căutat să explic tocmai acest fenomen, luând ca exemplu cazul tragic al 
familiei Bodnariu.

În încheierea cărții lui, Smith tinde spre pesimism privind conflictul 
dintre creștinism și secularism, având în vedere ascensiunea de netăgăduit 
a ideologiei seculariste în detrimentul gândirii și valorilor creștine din 
ultimele decenii.

De aceea el speculează și asupra posibilității ca generațiile viitoare din așa 
zisă lume creștină să trăiască sub un steag secular, nu sub un steag creștin.

Dacă speculațiile lui Smith vor putea deveni o realitate depinde și de noi. 
Milioanele de creștini ai României pot preveni atât prăbușirea steagului 
creștin, cât și abordarea steagului secularist foarte ușor: exercitându-și 
drepturile constituționale pentru a păstra normativitatea și normalitatea 
valorilor creștine în societatea civilă. 

Tocmai acesta e obiectivul meu. Nu e un obiectiv nou, însă l-am urmărit 
din 2005, dar l-am și promovat la diferite nivele și prin implicări numeroase 
și consistente, așa cum am detaliat în situl meu de campanie electorală: 
https://costea-parlamentuleuropean.ro/

Doresc să continuu să fac același lucru dar, de acum înainte, din interiorul 
Parlamentului European, nu din afară. Nădăjduiesc să mă sprijiniți în 
acest sens.

Vă mulțumesc!

avocat 
Peter Costea

candidat independent la alegerile 
europarlamentare din 26 mai 2019

www.facebook.com/PeterCosteaEuroparlamentar
www.costea-parlamentuleuropean.ro

renașterea 
morală a 
Europei!
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(continuare  în pagina 16)

Meditații la patimile (suferințele) Domnului Isus

1. Prima patimă (suferință). Paharul din Ghetsimani.
Luca 22:41-44 Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a 
început să Se roage, zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! 
Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. 
A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai fi erbinte; și sudoarea I se 
făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ.

Ghetsimani, este locul unde paharul care trebuia să-l bea Isus era greu și amar. Ce înseamnă 
asta?
Înseamnă că acolo în acel pahar, care-i era pus înainte Domnului, erau păcatele mele și ale 
tale, greutatea consta în păcatele întregii lumi, amărăciunea consta în „gustul” detestabil 
al murdăriei păcatului (crima, adulterul, uciderea, minciuna, mândria, beția etc), toată 
scursura murdăriilor noastre era acolo și Domnul a acceptat asta de dragul tău și al meu.
Acolo era ceasul întunericului aproape, Isus lua asupra lui păcatul, blestemul păcatului, 
acolo în cupa aceea grea și amară era și păcatul meu, nemernicia mea, neascultarea, 
blestemele mele, desfrânarea, egoismul și nenorocirea mea. Mă bucur, că-ntr-o zi am 
acceptat iertarea Domnului, crezând Evanghelia aceasta minunată. Dar tu dragul meu, te 
poți bucura de aceeași iertare și de aceeași luare de povara din inima ta? E minunat lucru 
că Fiul lui Dumnezeu a luat povara murdăriilor mele, a băut cupa până la fund pentru ca eu 
să trăiesc, dar tu? Încă mai duci povara înăuntru, încă mai ai frica morții și sabia dreptății 
deasupra capului tău? Vino la Isus și pe urma bucură-te împreună cu mine, de libertatea 
care o poți avea în Isus.

2. A doua patimă (suferință). Sărutul trădării.
Marcu 14:44-45 ” Vânzãtorul le dãduse semnul acesta: „Pe care-L voi sãruta, Acela este; 
sã-L prindeti si sã-L duceti sub pazã.” Când a venit Iuda, s-a apropiat îndatã de Isus si I-a 
zis: „Învãtãtorule!” si L-a sãrutat mult.”

O a doua patimă (suferință), care aș dori s-o subliniez este „sărutul lui Iuda”! În sărutul 
acesta s-au regăsit foarte mulți. Petru doar după puțin timp l-a trădat și el pe Domnul și 
s-a lepădat de el. Astăzi de multe ori este tentația, ca pentru lucruri de nimic, „treizeci de 
arginti”, să-i dăm „sărutul trădării” Domnului. Diavolul a venit încă din vechime printr-un 
blid de linte și a ispitit pe Esau, a venit și L-a ispitit pe Domnul cu bogățiile pământului, 
a venit la Iuda, a venit la Petru cu frica, poate că a venit la mine și la tine. Gândește-te 
dragul meu astăzi, că Domnul a suferit pentru „trădările” noastre, dacă aceasta suferință îți 
vorbește și ție, gândește-te și cercetează-te unde ești? Pe ce îl vinzi azi pe Domnul, pentru 
o minciună să ai mai mulți bani, pentru o plăcere de o clipă, pentru gloria acestei lumi, 
pentru a fi  acceptat de lumea aceasta … nu-ți știu motivul, dragul meu sufl et. Te invit însă 
ca la fel ca și Petru, să ne pocăim, să plângem cu amar „săruturile trădării noastre” și să 
ne lăsăm schimbați de Dumnezeu, pentru ca Chipul Său să se oglindească în noi. Fără 
pocăință, cu siguranță că necredința și împietrirea (la fel ca la Iuda) ne va cuprinde inima 
și ne va duce la moarte!
Încă un lucru care-l învățăm de la suferința Domnului, Domnul nu răspunde agresiv 
la aceasta trădare, ci cu o întrebare își arăta încă odată caracterul plin de dragoste și de 
compasiune:
Luca 22:48 Și Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?” 
Domnul ne-a învățat încă o lecție chiar în suferința aceasta. Chiar dușmanilor să le 
răspundem cu dragoste, chiar vânzătorilor și dragostea să ne motiveze în orice acțiune pe 
acest pământ.

3. A treia patimă (suferință). Bătaia și batjocura din partea celor religioși din neamul 
Lui.
Luca 22:63-71 Oamenii care păzeau pe Isus Îl batjocoreau şi-L băteau. L-au legat la ochi, Îl 
loveau peste faţă şi-L întrebau, zicând: „Proroceşte, cine Te-a lovit?” Şi rosteau împotriva 
Lui multe alte batjocuri. Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă 
şi cărturarii s-au adunat împreună şi au adus pe Isus în soborul lor. Ei I-au zis: „Dacă eşti 
Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede; şi dacă vă 
voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul. De acum încolo, Fiul omului 
va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” Toţi au zis: „Eşti Tu, dar, Fiul lui Dumnezeu?” 
Şi El le-a răspuns: „Aşa cum o spuneţi; da, sunt.” Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem 
de mărturie? Noi înşine am auzit-o din gura Lui.”

Oamenii aceștia erau neamul Său, adică cei care trebuiau să-L primească, să-L accepte, cei 
care aveau Scripturile și ar fi  trebuit să știe cine este. Este lovitura, suferința, pe care Isus 
o răbda și o accepta din partea celor religioși, dar care au rămas doar cu religia, neavând o 
legătură cu Dumnezeu.
Isus a luat și ura aceasta religioasă asupra lui, a acceptat suferința, batjocura, bătaia, le-a 
luat asupra Lui, ca fi ecare din noi care ne credem religioși și ascultători de Dumnezeu, prin 
religia noastră și care în același timp ne permitem să nu iubim pe semeni, să batjocorim 
pe Dumnezeu, să ucidem în numele religiei, cu vorba sau fapta, să ne credem cineva, 
dar să nu avem dragoste, să ne dăm seama că e timpul să ne oprim. Această suferință 
ne cheamă la pocăință, privind toată ura religioasă și veninul care l-am aruncat vreodată 
spre un semen de-al nostru sau chiar spre Isus Hristos. Nu poți să te numești și urmaș al 
Domnului (al lui Dumnezeu) și în același timp să și urăști pe semeni, să și blestemi pe 
Dumnezeu! E timpul să învăț și să înveți de la Isus Domnul să iubești. Poate că de multe 
ori ți-au greșit cei din casa ta, poporul tău, biserica ta. Iartă-i! Asta deoarece Isus a suferit 
pentru acest tip de ură și nu-i mai nevoie sa-ți cari o asemenea povară.
O extraordinară învățătură din această suferință, este pentru cei care vă întoarceți la 
Dumnezeu cu pocăință. Vă vor urâ până și cei din casa voastră, vă vor batjocori prietenii, 
cei care erau cei mai apropiați te părăsesc. Știi ce, tu poartă-te ca Isus. Rabdă, îndură și 
iubește! În Biserică unii oameni care se numesc frații tăi, te vor batjocori și critica de multe 
ori, tu rabdă, îndură și iubește, știind că Isus a suferit și pentru asemenea oameni.

4. A patra patimă (suferință). Bătaia și batjocura din partea neamurilor, 
reprezentanții necredincioșilor și idolatrilor.
Luca 23:11-16 Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ; şi, după ce şi-a 
bătut joc de El şi L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat. În ziua 
aceea, Irod şi Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte. 
Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod şi le-a zis: „Mi-aţi adus 
înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce L-am 
cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile 
de care-L pârâţi. Nici Irod nu I-a găsit nicio vină, căci ni L-a trimis înapoi; şi iată că Omul 
acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da 
drumul.”

Poate te gândești dragul meu, ce ar avea Isus cu un ateu, ori cu un idolatru! Poate că zici 
că ești ateu, ori ai o credință care te face să te închini la obiecte sau animale, ori chiar la 
tine însuți. Poate că ai făcut idoli din banii tăi, din profesia ta, din familia ta, din băutură, 
țigară, din…nu-ți pasă de Dumnezeu și crezi că n-ai nevoie de El.
E timpul să te oprești, e timpul să înțelegi că Biblia nu-i o poveste, e timpul să înțelegi că, 
cugetul tău nefericit iți vorbește că Dumnezeu exista. E timpul să ne oprim din alergarea 
nebună și să constatăm că toate rămân aici, că noi suntem atât de trecători, că de fapt 
nu este nici un altul care să fi  murit și să fi  înviat, decât Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos. 
Oprește-te!
Arheologia, istoria, medicina cu ingineria genetică, fi zica, știința, astronomia etc, 
iți demonstrează clar că este o ordine extraordinară în univers și legi clare după care 
funcționează Cosmosul, că arheologia demonstrează că Biblia nu-i o poveste - e realitate, 
nu este evoluție din specii, că informația din ADN ne demonstrează că speciile pleacă de 
la creația lui Dumnezeu, Darwin a mințit! E timpul să te oprești și să înțelegi că pentru 
ateismul tău și pentru idolatria manifestată prin trăirea cu un scop greșit a suferit Hristos 
Domnul. În nimeni altul nu este iertare! Oprește-te astăzi și vino la Isus. Indiferent cine ar 
pretinde azi că-ți poate rezolva problema sufl etului tău, să știi că doar Isus te poate mântui 
și El a suferit pentru rătăcirea ta până în acest moment. Dacă vrei să ai Viață, Împlinire 
în sufl et, Mântuire, vino la ISUS. Prin păcatul tău și tu L-ai lovit atunci, însă vestea bună 
este că El a luat asupra lui acel păcat prin suferință.
Putem învăța de la Domnul Isus ca să nu urâm pe nimeni, chiar dacă sunt atei, necredincioși, 
idolatri, pătimași. Domnul a pătimit și pentru cel din șanț, pentru cel care-l neagă pe 
Dumnezeu, pentru cel care a făcut din el însuși și din patimile lui idoli. Să ne apropiem 
de acești oameni cu dragoste și să învățăm de la Domnul să iubim și cu dragoste să le 
spunem că Dumnezeu prin Domnul Isus îi poate mântui si pe ei.

5. A cincea patimă (suferință). Bătaia și batjocura fi indcă era Împărat.
Marcu 15:8. Norodul s-a suit şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să 
le dea întotdeauna. 9. Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobod pe Împăratul iudeilor?” 10. 
Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui. 11. Dar 
preoţii cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le sloboadă mai bine pe 
Baraba. 12. Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L 
numiţi Împăratul iudeilor?” 13. Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!” 14. „Dar ce rău a 
făcut?”, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!” 15. Pilat 
a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus 
să-L bată cu nuiele, L-a dat să fi e răstignit. 16. Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în 
palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor. 17. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au 
împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap. 18. Apoi au început să-I ureze şi să zică: 
„Plecăciune, Împăratul iudeilor!”

Aici s-au unit cu toții să-l batjocorească pe Domnul, bineînțeles că și eu și tu ne regăsim 
aici. Este acea răzvrătire a noastră împotriva autorității lui Dumnezeu, acea răbufnire a fi rii 
omului la autoritatea lui Dumnezeu, la dreptatea Lui. El era și este Împăratul Împăraților, 
Stăpânul Universului. Sistemul lui de valori, „Codul Penal” după care funcționează tot 
universul nu-L poate desfi ința nimeni niciodată, Biblia spune ca acest Cuvânt al Lui ne 
va judeca în ziua Judecății și nici măcar o virgulă nu se pierde din Autoritatea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Trăim într-o lume unde anarhia este îmbrățișată și oamenii nu mai au 
nevoie de autoritate peste ei, nu mai au nevoie de Adevăr Absolut, nu mai au nevoie de 
autoritate părintească, copiii se răzvrătesc, nu mai au nevoie de autoritate familiară, soții 
și soțiile se răzvrătesc. Destul dragul meu! Ajunge! Păcatul acesta împotriva Împăratului, 
batjocura ta de fi ecare zi, L-a lovit pe Isus. Lasă-l acest păcat al anarhiei! Nimic în univers 
nu funcționează fără rânduială și autoritate, ci prin legi exacte. Dacă vrei să trăiești în 
voia lui Dumnezeu, să știi că păcatul răzvrătirii împotriva Împăratului, L-a lovit pe 
Isus, pocăiește-te și treci imediat sub autoritatea lui Isus. Poți fi  liber și fericit în sufl etul 
tău, libertatea nu înseamnă anarhie, ci supunere la autoritate, la valori corecte, drepte și 
adevărate, la ADEVARUL ABSOLUT!

6. A șasea patimă (suferință). Dezgolirea înaintea oamenilor.
Luca 23:34 Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” Ei și-au împărțit hainele Lui 
între ei, trăgând la sorți.

Biblia spune că „Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor.” 
Dezgolirea în fața oamenilor era o nebunie, o rușine mare, o încălcare a principiilor lui 
Dumnezeu. Păcatul însă te lasă gol goluț, și la fi gurat dar se pare că și la propriu! Era o 
rușine dezgolirea înaintea oamenilor și Isus a ajuns să fi e pus înaintea oamenilor gol. 
Imaginează-ți fără ca să fi  răstignit, ca cineva să te scoată în stradă înaintea oamenilor în 
pielea goală, câtă umilire, câtă suferință, dar să fi  și răstignit dezgolit. Vreau să spun dragă 
sufl ete că astăzi lumea cu nerușinare se dezgolește! Lumea astăzi a ajuns dezbrăcată și 
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În sudul Dobrogei  iernile sunt  aspre. Și 
verile, și toamnele. Primăvara este mai 
suportabilă, dar primăvara-I  scurtă. Satele 
se întind de-a lungul Dunării care nu se 
vede de obicei. Ori din cauza pădurilor, 
ori din cauza viilor. Atunci  când se vede 
totuși în depărtare, este mai mult o peliculă 
subțire de apă, curgând atât de lent că pare 
nemișcată. Un albastru mâlos și crud. De 
altfel, Dunărea are capacitatea de a părea o 
apă bătrână, bătrână încă de pe pe vremea 
când Pământul nu era încă terminat. La 
început  a fost Cuvântul ? Când stai pe 
malul Dunării nu-ți vine să crezi, ți se pare 
că la început  a fost Apa. Într-un astfel de 
sat, legat de apă, au ajuns părinții mei, 
medici la țară, în 1961. Și au rămas în sudul 
Dobrogei multă vreme, aproape zece ani.
La început,  au primit de la Primărie spre 
folosință o casă cu două camere în care 
era dispensarul. Casa avea un pridvor cu 
boltă de viță-de-vie. În Dobrogea, din 
cauza arșiței, toate casele au boltă de viță-
de-vie, chiar  și atunci când familiile care 
locuiesc  în  ele nu fac vin. Bolta se întinde 
de obicei de la poartă  până în fața casei, 
urcată pe câte o arcadă de fi er. Undeva, în 
lateral, ca o bucătărie de vară din frunze, 
este de obicei o mică platformă unde e 
pusă o masă de lemn acoperită cu mușama. 
Acolo se mănâncă, acolo se bea cafeaua, 
acolo se joacă table, acolo se stă la taclale 
și se fumează. Casa primită de ai mei nu 
avea un astfel de loc, unde să stai vara, 
pentru că era foarte mică: două camere 
dreapta, stânga, de-a lungul unui coridor. 
Cea din stânga avea să fi e cabinetul, iar 
cealaltă dormitorul. Camerele erau joase, 
cu podele de lemn, acoperite cu covoare de 
iută și nu aveau foarte multă lumină, dar 
erau oricum mult prea încăpătoare pentru 
cele două geamantane cu haine și cărți 
de medicină cu care aveau să își înceapă  
viața tinerii absolvenți. Incredibil de tineri 
de altfel, pentru că  liceul stalinist pe care îl 
terminaseră  avea  pe  vremea aceea numai 
10 ani de studiu. Dacă începeai școala la 
6 ani și facultatea la 16, pe la 21-22 de 
ani, aveai toate șansele să ajungi medic 
la țară. Mama arăta și la 22 de 16 ani, 
Și avea să își mențină obiceiul acesta de a 
arăta cu mulți ani mai tânără toată  viața ei. 
Tata alesese Oltina după o etichetă de vin.  
În toamna lui ’61, când ajunseseră acolo, 
cu o căruță care îi așteptase la Băneasa  să  
îi ducă la Oltina - numai până la Băneasa 
mergea rata - primul lor caz, încă înainte 
de a ajunge la dispensarul unde aveau 
să locuiască o vreme, a fost un băiețel în 
comă alcoolică, căzut în drum  la marginea 
satului. Era pentru prima oară când aveau să  
vadă  așa ceva.  Nu și ultima. Era sfârșitul 
lui septembrie, lumina curgea ca fâșiile de 
hârtie gofrată, dusă de vânt, de pe dealurile 
Oltinei, până hăt, departe către Ostrov; în 
casele oamenilor  se  asprea mustul.

Apa Dunării  era numai pentru gătit sau 
spălat, nu și pentru băut  și pentru că în 
Dobrogea fântânile sunt rare și săpate 
în calcar, satul avea o politică strictă. În 
lunile cu litera R: septembrie, octombrie, 
noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, 
martie, aprilie se bea vin, iar în cele fără 
R se bea țuică. Asta, pentru că de obicei, 
până la Paște, fi ecare își termina vinul și, 
în plus, ce e mai bun decât o țuică rece, 
scoasă din beci, când e arșița în toi și vii de 
la câmp ? Politica asta sacrosantă a satelor 

de la Dunăre o respectă toată lumea, de la 
cele mai fragede  vârste. De altfel, vara, 
când  aveau foarte multă treabă  pe acasă 
și copiii mai mari erau plecați la școală sau 
trimiși cu treburi, și nu avea cine să stea cu 
frații mai  mici, dacă sugarul  lor plângea, 
femeile din Oltina luau câteva semințe de 
mac, le făceau cocoloș într-o bastistă și 
o foloseau pe post de suzetă. Bebelușul 
mesteca fericit macul și adormea. În 
capul lui mic, satul începea să se dilate pe 
dealuri ca o piele de tigru pusă la soare, la 
uscat, un amestec de culori ciudate și de 
crevase. {ărâna răscolită printre șirurile de 
vii prindea crustă și se scurgea în Dunăre, 
ca într-o canalizare unde ajung lucrurile 
folosite, cerul folosit, pământul folosit, 
culorile de toate soiurile. În visul lor uluit, 
Oltina o lua la vale pe Dunăre, până la 
vărsare și ajungea la Sulina. Oltina - Sulina 
orașe înfrățite cu mirosul lor de șlepuri, 
pește uscat pus la sare și frânghii cu ceapă 
roșie atârnate pe la începutul toamnei  la 
colșul streașinei. Apoi, învinse, resemnate, 
veșnice, culorile din Oltina, împreună cu 
cele din Sulina, se scurgeau în mare și se 
făcea liniște.

Mama, ca orice doctoriță tânără și extrem 
de scrupuloasă, a încercat de mai multe ori 
să curme acest drum  al mătăsii  din visele  
sugarilor, prin care culorile Oltinei puteau 
ajunge la mare și chiar în alte porturi ale 
lumii, dar nu a avut  prea mult succes. 
Singurul rezultat  a fost că sugarii opiomani 
din circumscripția ei au intrat în ilegalitate 
și s-au ascuns printre vise mai profunde. 
La trei ani, când aveau să primească primul 
pahar de must înăsprit, cei mai mulți dintre 
ei erau deja imuni la vicii și unii dintre ei 
se lăsaseră între timp și deveniseră  dealeri  
de vise pentru ceilalți. De altfel, mama 
avea foarte mare grijă de nou-născuții ei, 
nu numai pentru că mortalitatea infantilă 
era un indice din cauza căruia tovarășii 
doctori puteau fi  aspru sanctionați de 
către partidul comunist român, ci pentru 
că așa era ea: nu putea să lase o plantă, un 
animal sau un om să moară. Nu existau 
incubatoare la țară, în satele îndepărtate, și 
atunci când născuse o femeie din sat doi 
gemeni  prematuri, mama și moașa cu care 
lucra împreună la dispensar  au hotarât 
să îi salveze cu orice preț. Au improvizat 
pentru asta un culcuș între sobă și perete, 
i-au învelit, au ținut temperatura constant  
zi și noapte. La început a fost nevoie să 
îi hrănească cu pipeta, apoi cu biberonul. 
Mama, care dormea în cealaltă cameră 
a dispensarului, se scula noaptea să îi 
audă respirând. Femeia care îi născuse 
plecase demult. Avea alți copii acasă și o 
gospodărie de ținut și le lăsase pe mama 
și pe moașă  să facă ce-or știi cu gemenii. 
Afl ase și ea chestia cu partidul și doctorii 
siliți de partid să țină oameni în viață, 
așa că era liniștită. După vreo două luni, 
când   erau deja sufi cient de mari și vioi, 
venise să îi ia acasă. Intrase în cameră, îi 
dezbrăcase, ieșise cu amândoi în brațe afară 
și începuse să îi frece cu zăpadă. Rapid, 
cu gesturi iuți, cu îndemânare, ca și cum 
făcuse asta de multe ori înainte.  Mama, 
obosită de cele două luni în care trăise 
lângă micul incubator improvizat  lângă 
sobă a vrut să se repeadă în părul ei, dar 
moașa o oprise cu un gest scurt și autoritar. 
Femeia intrase în casă, îi ștersese bine cu 
un prosop moale, îi îmbrăcase și plecase 

cu ei. Din pragul ușii  îi mulțumise mamei 
pentru cei doi băieți ai ei și îi răspunsese 
la întrebarea cu zăpada. “Tovarășa doctor, 
dacă e să îmi moară, să moară acum, nu 
să mă chinui să îi cresc bolnăvicioși și să 
moară mai târziu”. Gemenii aceia s-au 
născut cu doi  ani înainte de a mă naște eu 
și trăiesc amândoi și acum. Pentru că nu 
am apucat să îi cunosc și nu am împărțit cu 
ei laptele vreunei femei, ca să fi m frați de 
lapte, ci doar aerul din nopțile nedormite 
ale mamei, pe vremea când îi ingrijea, cred 
că ei s-ar numi frații mei de aer.

În sudul Dobrogei  iernile sunt aspre și 
oamenii la fel. Când ninge, zăpada troienită  
izolează  un sat mai bine de o lună. Timp 
în care oamenii mănâncă pâinea făcută în 
casă, legumele puse la conservat  toamna 
și peștele Dunării. Pe aici se mănâncă 
mult pește: pește prăjit, pește afumat, 
chifteluțe de pește, sarmale de pește. O 
singură dată pe an, de Crăciun, cei care 
îl au, taie porcul. Cea mai mare parte din 
el se prăjește bucăți și se așază în untură, 
în borcane mari  de sticlă. Borcanele stau 
aliniate în beci sau pe prispă, acoperite cu 
rogojini sau învelite în pături vechi, lângă 
borcanele cu murături și ar trebui să ajungă 

până la Paște. Carnea de porc ori de găină 
e rară și se mănâncă cu măsură. Găinile se 
taie o dată pe săptămână, duminica și nu 
în toate duminicile de peste an, căci unele 
sunt duminici de pos t religios și altele 
sunt duminici  de post  natural, adică cele 
în care nu ai ce tăia. De Crăciun, pentru 
că sunt țărani cu frica lui Dumnezeu, au 
obiceiul tuturor țăranilor români: duc câte 
o bucată de porc la cele trei autorități  ale 
satului. La doctor, la milițian și la primar. 
Preotului nu îi dau ceva în mod deosebit 
de Crăciun, pentru că lui îi dau tot anul, iar 
inginerul agronom, atunci când există, nu 
contează, că se descurcă ei și fără el. 

Când vine primăvara, zăpada se topește 
în șiroaie repezi printre butacii de vie. Azi 
e, mâine nu e, azi e, mâine nu e. Soarele 
dobrogean nu e o chestie cu care să te 
poți juca. E crud, uneori nedrept, iute la 
mânie și poate aduce arșița în doi timpi și 
trei mișcări. Un fel de zeu capricios, cum 
sunt  absolut toți zeii acestui pământ, dar 
tot el pune catifea și chihlimbar  în vinuri, 
rotunjindu-le. În viilea astea, în fi ecare an 
boabele atârnă – sferice sau ușor ovale 
sau alungite, ”țâța caprei”, cum li se mai 
spune.

Păcuiul lui Soare 

Rubrică îngrijită de Lucica McNeff 

“There is no greater agony than bearing an  untold story inside you.”  Maya Angelou
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Eliade despre geniul lui Eminescu 

Pentru a comemora 125 de ani de la nașterea marelui poet, 
Mircea Eliade, dedică un superb articol, marelui geniu 
al literaturii române, Mihai Eminescu. Intitulat simplu 
“Eminescu” articolul a fost publicat în ziarul românesc 
“America” din Detroit, Michigan în 1975. 
În text, Eliade remarcă solidaritatea diasporei românești, 
din cele două Americi până pe Bătrânul Continent, în 
jurul lui Eminescu. Face apoi o superbă trecere prin 
istorie a unor genii din antichitate, precum Homer, Platon 
sau Shakespeare, datorită cărora “singura “eternitate” 
acceptată de istorie este aceea a creațiilor spirituale, 
care bineînțeles, refl ectează și specifi cul național al 
gintei creatorului, și momentul istoric în care a viețuit 
acesta; le refl ectează și ... le proiectează în “eternitate”.

Întâlnire comunitară cu Antoine Ripoll director din cadrul Parlamentului European 

(continuare  in pagina 20)

Nu știu dacă în mod voit, Eliade, a dorit să atace regimul 
despotic al lui Ceaușescu, cu următoarea frază. Oricum, 
a reușit să o facă într-un mod foarte subtil, spunînd: 
“Zadarnic încearcă un rege sau un despot să-și clădească 
Statul pentru eternitate.” Eliade ne spune că formele 
politice, din istorie, sunt trecătoare, ce ramân însă pentru 
totdeauna sunt creațiile spirituale, de cultură. Chiar 
fără aur sau petrol, chiar și fără grâu sau cu o Românie 
globalizată, cultural vorbind suntem în siguranță, ne 
asigură Eliade. “Epoca de Aur” a despotului Ceaușescu 
a apus în 1989, România își diluează încet, încet multe 
din valori prin globalizare, poeziile lui Eminescu, însă, 
salvează identitatea neamului nostru pentru eternitate.

Pe 9 Aprilie la Chicago a avut loc o întâlnire, a unor lideri din comunitatea 
din Chicago, cu directorul biroului de legătură al Parlamentului 
European pe lângă Congresul SUA, domnul Antoine Ripoll și Ryan 

Meilak, consilier pentru diplomație publică și 
comunicare în cadrul aceluiași birou. Acestia 
au prezentat liderilor comunității românești, din 
zonă, elemente referitoare la importanța acestor 
alegeri europarlamentare pentru perspectivele de 
dezvoltare și consolidare ale Uniunii Europene și 
pentru relația transatlantică.

Organizată de Consulatul general al României 
la Chicago, în calitate de reprezentant regional 
al Președinției României a Consiliului Uniunii 
Europene la solicitarea biroului de legătură al 
Parlamentului European pe lângă Congresul 
Statelor Unite, întâlnirea a avut în vedere și 
necesitatea unei mai bune conectări a instituțiilor 
UE cu cetățenii europeni rezidenți în SUA, 
inclusiv pe linia creșterii implicării electorale, 
prin exercitarea dreptului de vot al acestora la 

“Deasupra tuturor gloriilor efemere și deșertăciunilor legate de patimile noastre omenești, un singur punct 
rămâne fi x, neclătinat de nici o catastrofă istorică: geniul.” Mircea Eliade

Seară culturală românească

Zilele francofoniei s-au încheiat luna trecută la Chicago cu o minunată 
seară culturală românească.  Evenimentul, organizat de Authentic Society 
for Language and Romanian Culture în colaborare cu Consulatul General 
al României la Chicago, a făcut parte din seria evenimentelor culturale 
desfășurate în cadrul Aliantei Franceze din Chicago pe parcursul lunii 
martie. 

“România face parte din cele 77 de țări membre ale “Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei,,. Sala a fost plină până la refuz, iar cei 
peste 200 de participanți s-au bucurat de un program artistic excepțional 
oferit de Anthony Pop la pian, interpreta Laura Șișu , violonista Daniela 
Ionescu Bisenius și trupa ei, cântăreața Ana Munteanu cu trupa ei și 
Eurostar Pro Dance Studio. Invitații prezenți au vizionat în premieră 
mondiala fi lmul “My best friend” al regizorului Catalin Bugean, au 
admirat lucrările de arta ale artistului multimedia Alexander Tsanov 
și s-au bucurat de gustarile românești.” ne-a declarat organizatoarea 
evenimentului Delia Celia Cumpan. 
Vive la France! Vive la Roumanie!

viitoarele alegeri europarlamenare.

După o prezentare generală făcută de cei doi invitați, 
liderii românilor din comunitate au adresat o serie 
de întrebări legate de rolul și importanța acestor 
alegeri și-a Parlamentului European în general. 

Domnul Antoine Ripoll a transmis, prin liderii 
prezenți la întâlnire, un îndemn ca românii 
americani să meargă să voteze în aceste alegeri 
europarlamentare, subliniind faptul că și  românii 
din Statele Unite, sunt membri ai UE și au această 
îndatorire. 

Cei interesați de a afl a detalii despre cum pot vota 
pot accesa situl: 
https://www.european-elections.eu/how-to-vote/
from-abroad

https://www.european-elections.eu/how-to-vote/
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Editurile Logos ȋn România şi 
Refl ection Publishing ȋn America pregătesc 
publicarea, ȋn limba română şi respectiv 
ȋn limba engleză, a cărţii “Sfântul Paisie 
Velicikovski de la Neamţ şi Paisianismul” 
scrisă de Horia Ion Groza. 

Cartea aceasta vine ca un răspuns 
la secularismul extrem al epocii noastre. A 
devenit o superbanalitate ȋngrijorarea lui 
André Malraux privind soarta secolului 
XXI şi religiozitatea acestuia; poate de aceea 
fraza sa şi-a pierdut tăria de avertisment. 
Uităm, voit sau sub efectul comodităţii, 
arşiţei plăcerilor şi presiunii intereselor 
personale, că biserica cu preceptele ei 
morale şi spirituale bine defi nite constituie 
de fapt coloana vertebrală a societăţii şi 
că purtăm o responsabilitate pentru fi inţa 
noastră şi a semenilor noştri. Străbunii 
omenirii primul lucru pe care-l făceau 
când ȋntemeiau o aşezare era de a situa ȋn 
mijlocul ei locul de adunare la rugăciune 
şi celebrare sacerdotală – templul sau 
biserica.

Occidentul asistă astăzi la o 
golire ȋngrijorătoare a bisericilor. Opoziţia 
ȋnverşunată ȋmpotriva creştinismului 
a produs peste 26 milioane de martiri 
creştini ȋn sec. XX faţă de 14 milioane 
de martiri ȋnregistrate din anul 33 până 
ȋn 1900. Din fericire, Biserica creştină 
a supravieţuit şi a ieşit ȋntărită din aceste 
confruntări teribile. Răul atacă mult mai 
nuanţat astăzi prin relativizarea normelor 
morale, denaturalizarea sărbătorilor şi 
tradiţiilor creştine, atacarea clerului şi 
interzicerea simbolurilor creştine ȋn locuri 
publice, exacerbarea părţilor instinctuale 
ale fi inţei umane prin revoluţia sexuală şi 
indirecta cultivare a violenţei prin industria 
de agrement (de la video-games pentru 
copii la fi lmele de groază sau de acţiune 
palpitantă cu ȋmpuşcături, bătăi şi explozii, 
pentru adulţi), sfârşind prin crearea unei 
mari  confuzii ȋn populaţie care astfel 
ajunge uşor manevrabilă de către interesele 
politicienilor ale căror standarde etice şi 
defi niţii sociale variază de la campanie la 
campanie ȋn funcţie de opoziţie. 

Aşa cum corect observă părinţii 
monahi de la mănăstirea californiană 
Sfântul Herman din Alaska, paisianismul 
rămâne peste timp o ripostă fermă dată 
apostaziei, apostazie atât de ȋngrijorător 
intensifi cată ȋn zilele noastre. Remarcabila 
lucrare creştină realizată de Sfântul Paisie 
de la Neamţ (1722-1794) şi discipolii săi 
din Europa de Est reprezintă o adevărată 
Eră a Credinţei prin contrast cu Era 
Raţiunii, liberă de orice religie, proclamată 

O carte despre tradiţia creştină pe teritoriul ţării noastre
și ecoul acestei tradiţii ȋn lumea ortodoxă

ȋn acelaşi timp istoric ȋn Vestul Europei 
de către contemporanii lor, promotori ai 
Iluminismului, ca Voltaire, Jean-Jacques 
Rousseau şi Denis Diderot. „Eram copleşiţi 
de teama că aceste valuri ale Răului ne vor 
transforma ȋntr-o masă anonimă, amorfă, 
fără conştiinţă, fără responsabilitate. Unde 
ne puteam refugia decât ȋn adâncul fi inţei 
noastre? Unde ne puteam ascunde decât ȋn 
cămara sufl etului nostru? Şi iată miracolul 
a avut loc – omul căutându-se pe sine 
l-a găsit pe Dumnezeu”, scria Părintele 
Roman Braga, membru al mişcării 
post-paisiene de la Mănăstirea Antim, a 
“Rugului Aprins”, din timpul ȋntunecat al 
dictaturii comuniste.

Binecuvântat de Dumnezeu cu 
nenumărate şi minunate daruri şi, ca efect 
al vieţii sale ascetice şi de rugăciune, 
cu preţioase virtuţi dintre care cele mai 
de seamă erau smerenia şi dragostea, 
ieromonahul Paisie a fost un adevărat sfânt. 
Canonizat ȋn 1992 ȋn România şi, mai 
devreme, ȋn 1988 ȋn Rusia când aceasta a 
sărbătorit un mileniu de creştinism, Sfântul 
Paisie Velicikovski de la Neamţ a fost, după 
cum spunea Părintele Cleopa Ilie, cel mai 
ȋnţelept stareţ dintre toţi stareţii pe care i-au 
avut mănăstirile româneşti din sec. XVIII 
ȋncoace, personalitatea sa luminoasă fi ind 
iubită şi respectată de toată creştinătatea 

ortodoxă pentru calitatea sa de părinte, 
ȋnvăţător, sfătuitor, duhovnic şi neadormit 
rugător pentru ceilalţi.

Ȋn cursul vieţii sale a petrecut 
douăzeci de ani ȋn ţara sa natală, Ukraina, 
optsprezece ani la Muntele Athos şi treizeci 
şi patru de ani pe teritoriul românesc. Şi 
dacă astfel, prin peregrinările sale, Sfântul 
Paisie uneşte aceste trei locuri de adâncă 
credinţă ortodoxă, prin scrierile sale el 
leagă ţări ortodoxe afl ate la mare depărtare: 
România, Rusia, Alaska şi restul Statelor 
Unite ale Americii. Ca timp, Sfântul 
Paisie creează o punte ȋntre Sfi nţii Părinţi 
fi localici (sec.IV-XVI) şi şirul de generaţii 
de mare trăire duhovnicească de până ȋn 
zilele noastre.

Contribuţia  Sfântului Paisie şi 
a generaţiilor care i-au urmat se carac-
terizează ȋn principal prin practicarea 
Rugăciunii lui Iisus, prin promovarea 
Filocaliei (Sfântul Paisie este autorul 
primei traduceri a acestei extrem de 
importante scrieri) şi prin organizarea 
comunităţilor monahale ȋn interacţiune 
cu credincioşii din populaţia laică. 
Paisianismul şi post-paisianismul au avut 
o infl uenţă deosebit de benefi că asupra 
vieţii din afara mediului monastic, ştiut 
fi ind faptul că mănăstirile prin rugăciunile 
lor neȋncetate venite din trupuri şi sufl ete 
adânc râvnitoare şi truditoare pentru 
Dumnezeu, ȋntrupează motorul secret, 
spiritual, al omenirii. Dacă acest motor 
nu funcţionează bine, omenirea suferă ȋn 
ceea ce are ea mai profund. Părintele stareţ 
al Schitului Sfânta Ana ȋi spunea poetului 
ȋncă boem Sandu Tudor ȋntr-o noapte 
ȋnstelată pe Muntele Athos, noapte ale 
cărei adânci linişti era accentuată de zvonul 
rar şi ȋndepărtat al clopotelor chemând 
la slujba de miezonoptică: „Noi, aici, pe 
Sfântul Munte, credem că Dumnezeu 
mântuieşte lumea din cauza rugăciunilor şi 
priveghierilor monahilor şi pustnicilor”.

Cartea explorează viaţa, lucrarea 
şi ȋnvăţăturile Sfântului Paisie precum 
şi şase mari şi semnifi cative momente 
paisiene şi post-paisiene: Sfântul Calinic 
de la Cernica (1787-1868) şi gruparea 
Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim 

(1945-1958) din România, Sfântul Serafi m 
de Sarov (1759-1833) şi Sfi nţii Stareţi de 
la Optina (1821-1923) din Rusia, Sfântul 
Herman din Alaska (1757-1837) şi nucleul 
Mănăstirii de la Platina cu Părintele Serafi m 
Rose (1934-1982) din America. Oamenii 
simpli au avut ȋn aceşti mari duhovnici, 
buni sfătuitori şi regeneratori sufl eteşti, iar 
intelectualitatea de elită a găsit ȋntr-ȋnşii 
răspuns la chinuitoarele ei ȋntrebări, precum 
Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, 
Ştefan Todiraşcu, Paul Sterian, Virgil 
Cândea, compozitorul Paul Constantinescu 
la Antim, Dostoievski, Tolstoi, Gogol, 
Turgheniev, compozitorul Piotr Ceaikovski 
la Optina, intelectuali americani şi, prin 
lectura scrierilor Părintelui Seraphim, 
intelectualitatea tânără din Rusia, la 
Platina.

Cartea vorbeşte mult despre 
nevoia de rugăciune a omului de azi, despre 
includerea ei practică ȋn viaţa de toate zilele 
ȋn special sub forma Rugăciunii lui Iisus, 
miezul vital al străduinţelor isihaste ale 
paisianismului. Rugăciunea, ca dialog intim 
cu Dumnezeu, este singura formă ȋn care 
putem trăi timpul sacru, etern regenerator, 
al vieţii noastre, ascuns ȋn spatele timpului 
istoric, pieritor şi atât de derutant şi confuz 
al evenimentelor de zi cu zi, care ne ridică 
şi ne coboară, ne bucură şi ne deprimă, ne 
ameţesc şi nu ne lasă să ȋnţelegem adevărata 
esenţă a existenţei noastre pe pământ. 

Cartea a fost iniţial concepută 
ȋn engleză, pentru cititorul american şi, 
la rugămintea prietenilor din ţară, a fost 
rescrisă ȋn limba română. De aceea are 
din modalitatea practică a americanului de 
abordare a lucrurilor şi situaţiilor. Ea ȋncepe 
cu fi reasca şi terestra ȋntrebare, la ce ȋi 
foloseşte omului modern să citească despre 
un monah care a trăit ȋn urmă cu peste 200 
ani şi care a trudit pe slova ȋnvăţăturilor 
unor Sfi nţi Părinţi care au trăit şi mai de 
demult, tocmai ȋn secolele IV-XV? Cartea 
ȋncearcă să răspundă la această ȋntrebare 
cu, sperăm, mult folos sufl etesc pentru 
cititorul receptiv, avid de cunoaştere şi de 
duhovnicească trăire. 

            
 

            Horia Ion Groza

http://sec.iv/
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Meditații la patimile Domnului Isus

Sacrifi carea lui cu prin eliziune sau sacrifi carea lui un prin afereză? – „aceasta-i 
întrebarea” nehamletiană.

Unii „știu” și greșesc, alții nu știu și întreabă sau se întreabă dacă se va fi  scriind 
c-un sau cu-n. Mulți au gusturi ortografi ce și și le satisfac. Destui își dau cu părerea. 
Unii nimeresc răspunsul corect, deși concluzia lor este nepolenizată de cunoștințe 
fonetice și morfologice. Așa este simpatica idee că se scrie c-un, prin comparație cu 
neproblematicul c-o, deci u cade de la cu, pentru că în c-o prepoziția e cea care a rămas 
fără u. Bine, dar de la o ce-ar putea să cadă?! Iar deducția că nu poate fi  corect cu-n 
din cauză că linioara care-l precedă pe n ar înlocui neapărat (?!) un î este și mai naivă. 
Am întâlnit și aiureala după care doar părțile secundare de vorbire (între care, desigur, 
prepoziția) pot fi  supuse ciuntirii.

În materie de ortografi e, când ne afl ăm în dubiu, substituția poate fi  de multe ori 
salvatoare, dar nu făcută după ureche. În ce-l privește pe c-un, ca metodă de lămurire, 
un pic profană, putem înlocui adjectivul pronominal nehotărât cu pronumele nehotărât 
corespunzător, pus în formele lui fl exionare: c-unul, c-una, c-unii, c-unele, pe care 
probabil nu ne-ar veni să le scriem cu-nul, cu-na, cu-nii, cu-nele.

C-un (sau... cu-n?) și altele

În standarde gramatical-morfologice, e vorba de o prepoziție (aici, cu) și adjectivul 
pronominal nehotărât un. Ambele pot fi  folosite în formă plină (cu un), dar adesea se 
pronunță în tempo rapid. Cu atât mai mult cu cât în cazul dat un cuvânt se termină 
în u, iar celălat începe cu aceeași vocală, se economisește de multe ori un u mai ales 
în exprimarea neprotocolară, prepoziția fi ind supusă fenomenului fonetic al eliziunii. 
Cum, fenomenele de limbă se produc spontan și abia apoi vin lingviștii să facă legea, 
răspunsul la un eventual „de ce prepoziția?” este că așa i-a venit bine poporului, care și 
în alte asemenea situații tot prepoziția (cu sau fără u fi nal) a sacrifi cat-o: dintr-un, dup-
un, făr-un, într-un, pentr-un, printr-un, unele putându-se pronunța și în tempo lent, 
adică cu prepoziția întreagă (după un, fără un, pentru un), altele (azi) rar, doar pentru 
un efect stilistic arhaic (dintru un, întru un, printru un). Proba pentru „-un” se poate 
face tot prin substituție cu pronumele nedefi nit. Prin urmare, nici vorbă nu poate fi  de 
afereză la adjectivul pronominal nehotărât un.

Scurt, pentru cei pe care termenii lingvistici îi intimidează: CORECT este c-un.

Angela-Monica Jucan

defi lează pe arterele lumii, fete adolescente, femei căsătorite, femei în vârstă se dezbracă 
înaintea tuturor fără pic de rușine. Da, s-a stricat lumea, este stăpânită de satan, prostituția, 
divorțul și desfrânarea au atins cote alarmante. Dacă te-ai dezgolit până acum, dragă 
tânără și tinere, afl ă că trebuie să te oprești. Hristos a suferit dezgolit să-ți ia păcatul tău 
asupra Lui, ca sa-ți arate cât te iubește și să nu mai trăiești așa. Vino la Domnul, pocăiește-
te și lasă ca sfi nțenia să fi e podoaba ta. Adică o umblare pe pământ în care să aduci cinste 
lui Dumnezeu și în interior și în exterior. Nu să fi  gol, nu să-ți arăți goliciunea, ci să fi  
pus deoparte pentru Dumnezeu, caracterizat printr-un caracter extraordinar în interior, 
însă și de-o ținută modestă și conform Bibliei în exterior. Nu te potrivi astăzi cu moda 
extravagantă, a dezbrăcatelor și dezbrăcaților. Nu moda aceasta va fi  în Cer, ci potrivește-
te cu moda și trăirea cerute de Dumnezeu. Lasă-te de orice dezgolire sufl ete, Isus a murit 
pentru acest păcat și prin credința în El și pocăință ai resursele necesare să te schimbi 
radical și să trăiești pentru Dumnezeu.

7. A șaptea patimă (suferință). Rastignirea pe cruce.
Luca 23:33 Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe 
făcătorii de rele: unul la dreapta, şi altul la stânga. 34. Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu 
ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. 35. Norodul stătea acolo şi 
privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască 
pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” 36. Ostaşii, de asemenea, 
îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet 37. şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul 
iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!” 38. Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, 
latineşti şi evreieşti: „Acesta este Împăratul iudeilor.”

Crucea cuprinde o metodologie întreagă a suferinței: ciocanul,  cuiele în mâini, picioare, 
batjocurile, buretele cu oțet, lancea în coastă etc. Diavolul are o întreagă metodologie 
de-a ne înfășura cu păcatul și de-ași bate joc de oameni. Prin păcat, acolo pe cruce, eu și tu 
am acționat la greutatea crucii Domnului Isus. Greutatea oricărui păcat își atinge apogeul 
la Cruce! Tălharii erau puși pe cruce și Isus a murit ca un tălhar, deși era nevinovat! Prin 
asta dragul meu sufl et Domnul ne-a arătat că indiferent de greutatea păcatului nostru, El 

Isus Hristos, L-a luat asupra Lui. Oprește-te! Diavolul te minte că nu mai ai nici o șansă, 
diavolul iți spune că nu mai ai nici o ieșire. E un mincinos acest diavol și tatăl minciunii! 
Indiferent în ce păcat te-a momit cel rău, Isus Hristos L-a luat asupra Lui. În loc să plătești 
tu pentru „tâlhăria păcatului tău” a plătit El, prin rănile Lui am fost absolviți de pedeapsa 
păcatului nostru. Doar să crezi dragul meu sufl et și să vi la Isus să-ți dăruiești ca tălharul 
de pe cruce, viața ta, tot ce ești tu, Domnului Isus.
Apogeul suferințelor Domnului Isus a fost crucea! Asta denota că și eu și tu, toți cei care 
credem în El, trebuie să știm că înainte de biruință este crucea. Învățând de la Domnul Isus, 
trebuie să înțelegem că înainte de slavă este crucea. Suferința aceasta datorită oamenilor 
care nu accepta Adevarul, adică pe Isus, încă mai continuă și cine nu renunță la el însuși și 
nu-și ia crucea, adică suferința pentru Isus, în fi ecare zi, nu poate fi  vrednic de Împărăția 
lui Dumnezeu.
Acolo, cu Omul și Dumnezeu, Isus Hristos pe cruce, soarele S-a întunecat, perdeaua 
dinăuntrul Templului S-a rupt, arătând tuturor oamenilor și diavolului că Dumnezeu 
a transformat crucea în altar și pe Isus în Miel, iar Învierea a demonstrat Biruința lui 
Dumnezeu asupra diavolului, păcatului și morții. 
Dragul meu sufl et, cititor, frate în credință, am urmărit împreună o Jertfă perfectă 
pentru păcatele noastre, o Jertfă fără cusur, adusă de Însuși Dumnezeu. Dacă 
patimile (suferința) acestea te lasă același om care trăiești în păcat și în dezinvoltura 
față de Jertfă, atunci înseamnă că respingi dragostea lui Dumnezeu arătată în Fiul 
Său. Gândește-te că trebuia să plătim fi ecare din noi pentru păcatele noastre, însă 
Dumnezeu a găsit cu Cale să ne scutească în dragostea Lui, pentru ca prin Isus 
Hristos să ne ofere viața veșnică. Îndemnul meu ar fi  ca astăzi să lași orice păcat, 
pentru orice păcat a murit, a pătimit Isus, nu mai încerca să răstignești pe Isus, 
deoarece nu se mai poate. El a plătit atunci ca tu să înțelegi asta și să te pocăiești, 
să-ți pară rău de păcatul tău, să-l recunoști, să-l mărturisești și să te lepezi de el, 
cerând iertare lui Dumnezeu. Accepți asta sau nu ? De aceasta depinde fericirea ta 
aici pe pământ și dincolo de moarte ! Vrei astăzi să te supui autorității, dragostei lui 
Dumnezeu pentru tine și Cuvântului Său? De hotărârea ta depinde veșnicia ta. Vino 
la Isus și hotărăște ca de la acest Paste să trăiești o viață de ucenic al lui Isus, să înveți 
din Cuvântul Său și să fi  un slujitor în Biserica Sa.

Simion Ioanăș
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The all-time American dream!! 
To own your HOME!!  There has 
never been a better time to becomea 
homeowner, and if you are interested in 
buying a home, but aren’t sure if you can 
aff ord it, I sure have good news for you! 
The interest rates are still historically low, 
and there are several things that you can 
do to stretch your buying power.  With the 
help of your Realtor and these ten proven 
tips, you can become a savvy home buyer 
without breaking your budget!
1. GET PRE–APPROVED. Your fi rst 
step is to fi ll out a loan application and 
go through the process of securing 
fi nancing. That way, when you’re ready 
to seriously evaluate real estate, you’ll 
know exactly how much home you can 
aff ord. And you can prove to a seller that 
your off er is sincere.  Your Realtor can 
easily recommend you a loan offi  cer.  
The process can be intimidating but with 
the guidance of a professional, you will 
fi nd it much easier to navigate the entire 
process!
2. EXPLORE CREATIVE FINANCING 
OPTIONS. During the home loan pre–
approval process, ask about ways to get 
creative with your fi nancing. Low down 
payment options, fi rst time buyer programs, 

***

Helpful Tips for Savvy Home Buyers,
         by Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

USDA loans might help you aff ord more 
funding. Down payment grants are also 
available in some instances and might 
be worth investigating or discussing with 
your Realtor. Whatever the case, make 
sure you thoroughly evaluate the terms 
for the home loan you decide on.
3. SELL YOUR EXISTING HOME 
FIRST. Home inventory is currently low, 
the prices have been increasing steadily 
for the last year, and current homeowners 
experience a faster sale. Although selling 
your existing home before fi nding new 
real estate to buy can be nerve wrecking, 
the inconvenience will be off set by your 
ability to make an off er with cash in hand. 
Contingent purchases are not the best 
when negotiating to buy a home. Having 
your fi nancing in order and your bags 
packed may give you the advantage in a 
competitive market.
4. LOOK FOR VACANT REAL ESTATE. 
Perhaps a seller’s job has transferred 
him out of the area. Or maybe a family 
purchased a new home before putting 
their existing one on the market. In any 
case, a vacant home could be just the best 
deal for a savvy home buyer, so have your 
Realtor look for vacant property in your 
preferred neighborhoods. And keep in 

mind, the longer a house stays empty, the 
greateryour negotiating power will be!
5. FIXER-UPPERS.  The HGTV channels 
have inspired many homeowners to 
initiate and complete home projects that 
speak volumes of their ingenuity, talent 
and determination.  If you’re handy with 
a paintbrush, a toolset and gardening 
equipment, consider buying real estate 
in need of cosmetic fi xing. Property that 
lacks curb appeal usually needs minor 
handiwork, or the yard overhauled could 
end up being the home of your dreams 
for a price you can aff ord. 
6. LOCATION, LOCATION, 
LOCATION.  It is not a myth, these words 
are a Realtor’s mantra and they represent 
the unique factor that will protect your 
investment in the future.  If you want to 
live in a trendy neighborhood, but can’t 
aff ord a high home mortgage, consider 
buying a dilapidated smaller home on a 
fabulous lot with great exposure. In time, 
you’ll probably need to gut the existing 
home and build from the ground up or 
contract signifi cant home improvements. 
But in the end, your property value may 
skyrocket. And if your carpentry and other 
construction skills are well–developed, 
you can save even more and accrue 
“sweat equity” during your remodel by 
doing much of the work yourself.
7. BANK FORECLOSURES. One 
person’s loss could be your gain if you 
buy real estate in foreclosure. Although 
the search for a decent foreclosure 
may take a while, your Realtor should 
be able help. The U.S. Department of 
Housing and Urban Development can 
be an excellent resource for foreclosed 
properties. Because HUD houses are 
sold at market value, your best bet will be 
homes that need cosmetic work or even 
major repair.
8. MULTI-FAMILY HOMES. 
Sometimes, to buy a home on a budget, 
you need to look beyond convention. 

Buying a duplex, for example, and using 
one unit for rent and one as your home, 
could be a great and steady way to produce 
income and live almost mortgage free. 
Discuss this option with your real estate 
agent and try to keep an open mind about 
this possibility.
9. COZY HOMES. Living in the South, 
surrounded by the fabulous Southern 
mansions, the temptation is great to go 
after the “large” homes; however, if you 
can enjoy life in an older and smaller 
home in a desirable neighborhood or 
suburb, this could be your winning ticket 
to real estate ownership.
10. THE CHEAPEST HOUSE IN THE 
BEST NEIGHBORHOOD. You have 
your heart set on a specifi c – and more 
than likely expensive – neighborhood. 
Maybe it’s the schools that you’re 
interested in, or perhaps it’s the close 
proximity to downtown or Lake Lanier. In 
any case, a budget–savvy buyer will look 
for the least expensive home for sale in 
the neighborhood. If you’re not in a hurry, 
you can even play the waiting game to see 
what properties come on the market. Your 
real estate agent can be a real asset in this 
case by investigating potential sellers, and 
keeping you updated with the new listings 
as they become available.

Buying real estate without breaking 
your budget will require research and 
compromise. On moving day, however, 
you’ll have the satisfaction of knowing 
that your homework paid off !  Should you 
need my assistance in helping you during 
this great journey of fi nding your home, I 
would be more than happy to do it-I am 
only a phone call away, and don’t forget, 
I STILL HAVE THE KEY TO YOUR 
NEW HOME!  Please feel free to call me 
at 404.966.6377 or, if it’s more convenient 
for you, please email me at mcirciu@
gmail.com. 

http://gmail.com/
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VA URMA

 (continuare din numarul trecut)

de Preot Aurel Sas, Las Vegas

Numai Fiul lui Dumnezeu vede pe Dumnezeu, pentru că este în fi ința Lui 

Cuvintele omenești se arată că sunt insufi ciente să exprime și să cuprindă fi inţa 
lui Dumnezeu aşa cum este, ea rămânând astfel veşnic o taină, mai presus de toate 
tainele. Nici îngerii nu văd fi inţa lui Dumnezeu, ci numai Unul singur vede fi inţa Lui 
aşa cum este și Acesta este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce locuieşte în sânurile Tatălui şi 
care ne-a revelat zicând: „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), pentru că 
L-a văzut și Îl vede neîncetat. La fel, și Duhul Sfânt, Care purcede din Tatăl (Ioan 15, 
26), Îl vede pe Tatăl și pe Fiul, fi indcă este în Tatăl și purcede din Tatăl, ca Unul ce este 
de o fi ință cu Tatăl și cu Fiul, Treimea cea de o fi ință, de viață făcătoare și nedespărțită. 
Pentru că în revelarea Scripturii, Duhul Sfânt este „…Duhul lui Dumnezeu (Tatăl) …. și 
Duhul lui Hristos…” (Rom. 8, 9). 

Prin Fiul, Iisus Hristos, S-a revelat omenirii tot ceea ce se cunoaște despre fi inţa 
cea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu. Fiinţa dumnezeiască este cu totul neîmpărţită 
cum am afl at, dar lucrările sunt multiple, necreate şi împărţite nedivizat în fi ecare dintre 
cei credincioși care se împărtășesc de ele prin viața duhovnicească în „…legea duhului 
vieții în Hristos…” (Rom. 8, 2)  Domnul, după poruncile Lui. După învățăturile Sfi nților 
și a Sf. Grigore, fi inţa lui Dumnezeu nu iese din Sine, nu se manifestă şi nu se poate 
vedea nicidecum de nimeni, ci numai energiile divine ca lumina și viața ce izvorăsc 
din El: „Că la Tine (Dumnezeu) este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină” 
(Psalm 35, 9), ca să dea viață și lumină, fără de care nu se poate trăi.

Mulți sunt care ridică întrebarea: dacă fi inţa lui Dumnezeu este imposibil de 
înţeles, de ce să mai vorbim de Ea? Răspunsul ni-l dă Sf. Chiril al Ierusalimului zicând: 
„Oare, pentru că nu pot să beau tot fl uviul să nu iau cu măsură nici ceea ce-mi foloseşte? 
Oare pentru că nu pot cuprinde tot soarele cu privirea, să nu văd nici cât este de ajuns 
pentru trebuinţa mea? Sau, pentru că nu pot să mănânc toate fructele din grădină, vrei să 
ies afară cu totul fl ămând? Laud şi să slăvesc pe Făcătorul nostru: poruncă dumnezeiască 
sunt aceste cuvinte: „Toată sufl area să laude pe Domnul” (Psalm 40, 5), pentru cât se 
poate împărtăși de Dumnezeu prin energiile sau lucrările Sale. Ştiu că nu voi putea să-l 
slăvesc după vrednicie, totuşi socotesc lucru evlavios să încerc cel puţin. Slăbiciunea 

mea o mângâie Domnul prin cuvintele: „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut, nici 
vreodată, (decât) Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui…” (Ioan 1, 18)” (Sf. 
Chiril al Ierusalimului, Cateheze, cateheza VI, 5).

 
Ființa lui Dumnezeu se revelează prin dumnezeieștile lucrări că este, 

dar nu și ce este

Scriind despre doctrina Sf. Grigorie Palama, Părintele Dumitru Stăniloae, 
zice că este o concepţie teologică abisală. „Dumnezeu în fi inţă e un adânc nepătruns, 
necomunicabil, neschimbabil, iar din acest adânc emană puteri şi lucrări în care nu se 
scurge însăşi fi inţa; aceste lucrări sunt nenumărate precum şi abisul fi inţei este fără 
sfârşit, ele fi ind altceva decât fi inţa” (Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, 
ed. Scripta, 1993, p. 6). Dumnezeu iese din Sine şi Se dăruieşte omului prin energiile 
Sale, ca harul sau lumina divină, înălţând fi ința omenească spre El, făcându-l astfel 
părtaş la comuniunea de iubire, de viaţă și de lumină a Preasfi ntei Treimi. Iar referitor la 
cunoașterea lui Dumnezeu, Scriptura ne revelează zicând: „Căci cine dintre oameni ştie 
ale omului, decât duhul omului, care este în el? Aşa şi cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu 
le-a cunoscut, decât Duhul lui Dumnezeu” (1 Cor. 2, 11), Cel Sfânt.

Așadar, afl ăm că Dumnezeu rămâne în transcendenţa Sa, incognoscibil după 
fi inţă, iar pe de altă parte iese din Sine spre a se dărui omului prin energiile sau lucrările 
Sale necreate pentru a-l înălţa pe credincios la El. Sfântul Grigorie, precizează că natura 
dumnezeiască, „trebuie să fi e numită în acelaşi timp neparticipabilă şi într-un anume 
înţeles participabilă; ajungem la împărtăşirea de natura lui Dumnezeu prin energiile Sale 
şi, totuşi, ea rămâne cu totul inaccesibilă. Trebuie să afi rmăm pe amândouă deodată şi 
să păstrăm antinomia lor ca pe un criteriu al slavei” (Theophanes, P. G. CL, col. 932D). 
În vedere, Sf. Grigore arată că, nu lucrarea se cunoaşte din fi inţă, ci fi inţa se cunoaşte 
din lucrare. Astfel, fi ința se cunoaşte că este, nu însă şi ce este. După cum a răspuns 
Dumnezeu lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt” (Ieșire 3, 14), care are cauza de existență 
în Sine. De aceea şi Dumnezeu se cunoaşte că este, nu din fi inţă, ci din pronia Sa divină 
de a se face cunoscut prin energiile Sale. Așadar, lucrarea se deosebeşte de fi inţă divină 
şi prin aceasta, că lucrarea este ceea ce face cunoscut, iar fi inţa, ceea ce se cunoaşte prin 
lucrări că este Dumnezeu, ca lumină (1 Ioan 1, 5) și altele din multele Sale nume.

 

Participăm la energiile divine necreate, nu la esența dumnezeiască

Dacă omul ar putea lua parte la esenţa dumnezeirii, care pentru om este cu 
neputinţă de înţeles, nu ar mai fi  omul ceea ce este, ci dumnezeu prin natura divină. Iar 
aceasta este de domeniul imposibilului fi inţei umane create, și din această cauză omul 
este chemat de Dumnezeu să devenim prin harul divin ceea ce este El prin natură în 
revelarea Scripturii: „…Dumnezei sunteţi şi toţi fi i ai Celui Preaînalt” (Psalm 81, 6), 
dar prin harul divin precum am afl at. „Dacă am participa la esenţă, Dumnezeu nu ar mai 
fi  Trinitate, ci o multitudine de persoane” (Vladimir Lossky, După chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu, traducere din franceză de Anca Manolache, edit. Humanitas, Bucureşti, 
1998, p. 48). Așa participând la energiile divine, bunul credincios nu doar că își poate 
lucra mântuirea, ci chiar atinge îndumnezeirea, că se face părtaș dumnezeieștii fi ri (2 
Petru 1, 4) a lui Hristos Domnul.

Așadar, Dumnezeu am afl at că se manifestă în lume prin energiile sau lucrările 
Sale. Fiinţa Lui dumnezeiască rămâne dincolo de orice relaţie, de orice împărtăşire, 
ascunsă în transcendenţa absolută, fi indcă este deasupra tuturor. În prezentarea Sf. 
Grigore, cât și în întreaga învățătură ortodoxă, Dumnezeu este şi se zice fi rea tuturor 
celor existente, pentru că toate au fost create de El și toate se împărtăşesc din El şi 
există prin împărtăşirea de El, ca izvor al vieții și luminii (Psalm 35, 9) și cauză de 
existență, dar aceasta nu însemnă că prin împărtăşirea de fi rea Lui, ci prin împărtăşirea 
din energiile sau din lucrările Lui. În descrierile Sf. Grigorie Palama, Dumnezeu este 
şi existenţa celor ce sunt şi forma în forme, ca obârşia formelor şi înţelepciunea celor 
înţelepţi şi toate ale tuturor. În același timp, Dumnezeu nu este fi re, ca fi ind mai presus 
de toată fi rea şi nu este, ca fi ind mai presus de toate cele ce sunt; şi nu este şi nici nu are 
formă, ca unul ce este  mai presus de orice formă.

Pentru potrivnicii Sf. Grigorie, ceea ce nu este Fiinţă nu este Dumnezeu, ci 
doar un efect creat. Dar Dumnezeu în Treime este Ființă și Persoană vie. Astfel, planul 
îndumnezeirii şi al comuniunii credinciosului cu Dumnezeu, în viziunea Sf. Grigore 
Palama, este scoasă în evidenţă prin comuniunea cu energiile divine: „Dumnezeu este 
în întregime prezent în energiile Sale fără să-şi părăsească fi inţa inaccesibilă” (Paul 
Evdokimov, Cunoașterea lui Dumnezeu, Ed. Christiana, 1995, p. 77). Așadar, cine 
se împărtășește din enegiile divine se împărtășește de Dumnezeu în întregimea Sa. 
Urmarea descoperirii Scripturii este totul:  „….să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii fi ri (a 
lui Hristos), scăpând de stricăciunea poftei celei din lume” (2 Petru 1, 4), iar părtași 
dumnezeieștii fi ri a lui Hristos, se face credinciosul prin comuniunea din energiile divine, 
ca harul sau lumina dumnezeiască prin viața duhovnicească trăită în Hristos (Fapte 17, 
28), prin împlinirea poruncilor (Psalm 118, 2) și „…credința care este lucrătoare prin 
iubire” (Gal. 5, 6) în faptele bune, care nu lasă credința să fi e moartă (Iacov 2, 20).

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  (3) 
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ÎNVIEREA LUI ISUS CHRISTOS = BENEFICIILE ÎNVIERII

“Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, 
va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.“ Romani 8:11

 Învierea Domnului Christos din morți a validat,

Identitatea Domnului Isus (cine era El)1. 

Prin învierea Sa din morţi, Domnul a apărat profeţia cu privire la învierea Sa din moartea 
fi zică. Ca urmare, Hristos a arătat întregii lumi că El este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4) şi că 
promisiunile Lui cu privire la mântuirea şi viaţa veşnică sunt adevarate (1 Ioan 5:11-12, 20). 
“iar în ce priveşte duhul sfi nţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin 
învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru”  Romani 1:4 
Cuvântul „dovedit” sau „declarat” înseamnă «a marca, pentru a defi ni, „a determina”, „a 
decreta” şi sugerează validarea sau confi rmarea. Textul spune că minunile sublime ale lui 
Cristos au fost efectuate în puterea Duhului Sfânt şi minunile Sale au dat mărturie despre 
faptul că El era Fiul lui Dumnezeu (Ioan 20:30-31).
Desigur, cel mai mare miracol al tuturor timpurilor este acela că s-a dovedit că El a fost 
Fiul lui Dumnezeu, prin învierea Sa din morţi. Acest pasaj biblic, de asemenea, învaţă că 
Hristos a fost validat ofi cial ca Fiu al lui Dumnezeu.
Învierea trupească a lui Hristos este importantă. Faptele Apostolilor 13:34-35 şi 37, care 
se bazează pe Psalmul 16:10, declară că trupul lui Isus nu a văzut putrezirea. Acest lucru 
indică faptul că trupul lui Hristos a fost pregătit pentru înviere după trei zile. Ştim deja 
că Domnul Isus a avut un corp fi zic, la înviere, pentru că El putea fi  atins (Matei 28:9; 
Ioan 20:27, 29).
El Însuşi a spus că El a fost o persoană fi zică, şi nu un spirit (Luca 24:37-40) şi El a 
avut, de asemenea, abilitatea de a mânca (Luca 24:41-43; Faptele Apostolilor 10:40-
41). Mormântul gol nu a fost niciodată explicat decât prin învierea fi zică a Domnului 
Hristos. Mormântul a fost sigilat cu sigiliul roman. Acesta a fost păzit de un detaşament 
de soldaţi romani şi o piatră mare a fost plasată în faţa intrării sale (Matei 27:65-66). 
Numai învierea fi zică validează “pretenţiile”  lui Hristos, că a fost Fiul lui Dumnezeu, în 
trup uman aici, pe pământ (Ioan 2:19-21) şi confi rmă că, de fapt, era Dumnezeu (Romani 
1:4) sau Unul care împărtăşeşte existenţa lui Dumnezeu.

Învierea Domnului Cristos din morți a autentifi cat,

Învățăturile sau afi rmaţiile Domnului (ceea ce a proorocit El)2. 

Învierea Domului Hristos în trup autentifi că că tot ceea ce El a spus că va face referitor la 
învierea din morţi este adevărat (Ioan 2:18-22). În timpul slujirii Sale pământeşti, Hristos 
a profeţit că El va învia din morţi.
«De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă 
la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrînilor, din partea preoţilor celor 
mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fi e omorît, şi că a treia zi are să 
învieze.» (Matei 16:21).
Drept răspuns, Isus le-a zis: «Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.» (Ioan 
2:19)
A doua zi care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii, s-au dus 
împreună la Pilat, şi i-au zis: “Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când 
era încă în viaţă, a zis: “După trei zile voi învia.” Matei 27:62-63; sau,
“Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea” 
(Luca 24:6)
Cristosul înviind din morţi a împlinit această promisiune a învierii Sale, altfel, ar fi  fost 
socotit ca mincinos. Adevărul este aceasta. Dacă Cristos nu ar fi  înviat din morţi cum a 
promis, atunci El ar fi  un mincinos și nebun.
Isus Cristos a fost Cine a spus că a fost şi a făcut ceea ce El a pretins ca va face: ”nu este 
aici: a înviat, după cum a spus. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul.” (Matei 28:6).
Cristosul a înviat din morţi pentru a apăra profeţia Sa cu privire la învierea din morţi. Și, ca 
urmare, El a arătat întregii lumi că este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4) şi că promisiunile 
Lui cu privire la mântuirea şi viaţa veşnică sunt adevarate (1 Ioan 5:11-12, 20).

Invierea Domnului Christos din morți a dovedit

Impactul Său în mântuirea noastră (ceea ce a realizat EL)3. 

Numai învierea trupească a Domnului Isus Christos ne poate da făgăduinţa mântuirii şi a 
vieții vesnice: «care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am 
fost socotiţi neprihăniţi.» Sau «şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră.» (Romani 4:25)
Expresii de genul “Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece 
lumea, ci ca lumea să fi e mîntuită prin El.” (Ioan 3:16-18, 36) sunt construite pe temelia 

învierii Lui. Promisiunile cu privire la mântuire sunt 
valabile numai dacă El este Fiul lui Dumnezeu, care a 
înviat fi zic din morţi, cum a promis.
Sau un alt veset și mai clar: ”Asta dacă mărturiseşti, 
deci, cu gura ta pe Domnul Isus, şi vei crede în inima 
ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi  mântuit.» 
(Romani 10:9)

În cele din urmă, numai învierea trupească ne asigură 
propria noastră înviere viitoare corporală din mormânt 
(1 Corinteni 15:22-23; Ioan 14:19). Domnul Isus a murit, 
dar El a înviat - viaţa I-a fost redată pentru a da viaţă şi 
mântuire celor care cred în El, şi prin credinţa în El să 
fi m găsiți justifi cați în ochii lui Dumnezeu. A fost ridicat 
la DREAPTA lui DUMNEZEU și mijlocește pentru noi!... (Rom 8:34)
Învierea este dovada că Isus a plătit pedeapsa pe deplin pentru păcatele noastre şi că Tatăl 
a acceptat sacrifi ciul Său, în numele nostru. Pe scurt, Isus a înviat pentru a demonstra 
întregii lumi că Tatăl a acceptat jertfa Lui pentru păcat şi că El poate OFERI acum 
mântuirea întreagii omeniri.
“şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zădarnică, voi sînteţi încă în păcatele 
voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sînt pierduţi. Dacă numai pentru 
viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi 
oamenii!“ 1 Corinteni 15:17-19
Aceasta este ceea ce Romani 4:25 declară. Ştim că nu poate exista nicio justifi care, fără 
răscumpărare (Romani 3:24), prin urmare, învierea trupească a lui Hristos trebuie să fi e 
validarea lui Dumnezeu (confi rmare sau dovada), că preţul de răscumpărare (de plata a 
lui Hristos pentru păcat - 1 Corinteni 6:20) oferit pe cruce a fost acceptat de către Tatăl.
“Cei care au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei care au făcut răul vor învia 
pentru judecată.» (Ioan 5:28-29)

CONCLUZIA

Domnul Christos a trebuit să se ridice din morţi pentru a oferi lumii asigurarea că Tatăl a 
acceptat jertfa Sa pentru păcat. Fără învierea lui Christos din morţi şi fără întoarcerea la 
cer, ca Marele nostru Preot, nu ar exista nici o dovadă sau garanţie că suntem acceptați 
de Dumnezeu în ceruri.
Ap. Pavel spune: “şi Dumnezeu care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea 
Sa” (1 Cor. 6:14) și vom avea trupuri Slăvite ca şi El: “ci să fi m îmbrăcaţi cu trupul 
celalalt peste acesta, pentru ca ce este muritor să fi e înghiţit de viaţă” ( 2 Corinteni 5:4), 
sau “El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului Slavei 
Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile” (Filipeni 3:21).
Dumnezeu a promis tuturor celor ce cred în înviera lui Cristos că le va da acelaşi trup 
Slăvit ca şi al Lui: ,,Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi  ca EL, pentru că îl vom 
Vedea aşa cum este” 1 Ioan 3:2, deasemnea ,,şi a adus la lumina viaţa şi neputrezirea 
prin Evanghelie” (2 Tim.1:10).

Dragul meu cititor te întreb dacă ești convins că Dumnezeu este singurul care înviază 
morții : « Dumnezeu care inviază morții » (2 Corinteni 1 :9).
Știi tu că cei ce mor crezând în învierea Domnului Isus « vor învia nesupuși putrezirii » ? 
(1 Cor 15 :52). Iar cei ce vor învia împreună cu El vor și împărăți împreună cu Domnul 
Christos : «Ei au înviat și au împărățit cu Christos » (Apocalipsa 20 :4)
Învierea Domnului Cristos este: sigilul unei lucrări terminate (F.Ap.13:29-3); semnul unei 
victorii glorioase ( Ev. 2:14; Ef. 4:8) și siguranța învierii noastre (1 Cor. 15:20-22).
Mă rog ca Bunul Dumnezeu să te lumineze ca să crezi în învierea Domnului Christos și 
acest act îți va schimba destinul pentru totdeauna.

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos, Chicago
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NATO se adaptează provocărilor balistice: 
Sistemul de la Deveselu va fi  actualizat 

în această vară, iar SUA vor desfășura în România 
sistemul de rachete THAAD

Scutul antirachetă al NATO din România, facilitatea Aegis Ashore de la 
Deveselu,  va fi  supus unei actualizări planifi cate în această vară, informează 
Alianța Nord-Atlantică într-un comunicat în care este specifi cat și faptul că, cu 
această ocazie, Statele Unite vor desfășura temporar în România sistemul de 
rachete THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Anunțul aliaților survine în contextul în care tensiunile cu Rusia, îndeosebi 
după suspendarea obligațiilor ce decurg din Tratatul privind Forțele Nucleare 
Intermediare de către Washington și Moscova, au crescut considerabil. NATO 
precizează, de asemenea, că această actualizare nu va oferi nici o capacitate 
ofensivă sistemului de apărare antirachetă Aegis Ashore.

”Actualizarea planifi cată face parte din abordarea adaptabilă europeană în 
fază adaptivă a apărării împotriva rachetelor balistice, anunțată în septembrie 
2009”, ma anunță Alianța Nord-Atlantică.

În timpul actualizării, Statele Unite își vor îndeplini angajamentul de a apăra 
rachete balistice ale NATO prin desfășurarea temporară a unui sistem Terminal 
High Altitude Area Defense (THAAD) la Deveselu în România.

Unitatea THAAD, sistem pe care SUA îl folosesc în Coreea de Sud pentru a 
descuraja o potențială amenințare nord-coreeană, va fi  sub controlul operațional 
al NATO și de controlul politic complet al Consiliului Nord-Atlantic.

Acest sistem va rămâne operațional numai pe durata mentenanței și îmbunătățirii 
componentelor facilității Aegis Ashore România.

În conformitate cu sistemul NATO de apărare împotriva rachetelor balistice, 
unitatea THAAD se va concentra pe amenințările potențiale din afara zonei 
euro-atlantice.

Aegis Ashore România este un sistem pur defensiv, mai reiterează NATO.

Reamintim că, Rusia a 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. 
Ulterior, pe acest subiect au existat consultări ale șefului diplomației române 
cu secretarul general al NATO și cu aliații.

12 aprilie 2019 / caleaeuropeana.ro

Sea Shild 2019 - cel mai mare exercițiu NATO 
din Marea Neagră

Presedintele Iohannis: „Sunt foarte mândru de 
voi şi de munca pe care aţi depus-o!”

Președintele Klaus Iohannis a mers vineri, 12 aprilie, la Constanța, unde a vizitat 
navele participante la Sea Shield 2019”, cel mai mare exerciţiu multinaţional 
derulat în apele teritoriale ale României şi în apele internaţionale ale Mării 
Negre.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe militarii români și străini care au 
luat parte la exercițiu.

„Mă bucur foarte mult că ne întâlnim aici după ce aţi terminat exerciţiul. În 
vizita pe navă mi s-a prezentat exerciţiul, rezultatele acestuia şi acum, la acest 
moment, pot să vă spun ceva foarte simplu: felicitări, sunt foarte mândru de 
voi şi de munca pe care aţi depus-o şi pe care o depuneţi. Este îmbucurător 
şi liniştitor să afl u de la comandanţii voştri că v-aţi integrat foarte bine cu 
participanţii din alte ţări. Mi-a plăcut foarte mult când am auzit că în condiţiile 
în care nava nu dispune chiar de toate facilităţile pe care vi le doriţi, reuşiţi 
foarte bine să completaţi prin capacitatea voastră şi prin inventivitate şi, în 
concluzie, pot să vă spun că sunt foarte bucuros că am venit astăzi aici, că v-am 
întâlnit, că am primit direct şi imediat rezultatele acestui exerciţiu. Şi, la fi nalul 
alocuţiunii, vă spun bun cart înainte!”, le-a spus Iohannis militarilor români, la 
bordul fregatei „Regele Ferdinand”, scrie Agerpres. 

„Sea Shield 19” reunește, în perioada 5-13 aprilie, 20 de nave militare din şase 
ţări, precum şi aproximativ 2.200 de militari care au exersat proceduri întrunite 
de luptă împotriva ameninţărilor subacvatice, de suprafaţă şi aeriene, adaptate 
la tipologia ameninţărilor de securitate din regiunea Mării Negre. 

La exerciţiul din acest an participă 14 nave militare româneşti şi 6 nave 
militare din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda şi Turcia. Scenariul exerciţiului 
este fi ctiv şi a urmărit planifi carea şi executarea unei Operaţii de Răspuns la 
Criză sub mandatul unei Rezoluţii a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, în contextul unui mediu de securitate caracterizat prin 
ameninţări simetrice şi asimetrice.

(continuare  din pagina 14)

Eliade despre geniul lui Eminescu

EMINESCU  

„La 15 Ianuarie s-au împlinit 125 de ani de la nașterea lui Mihail Eminescu. Românii 
din exil au comemorat acest eveniment după puterile lor, pretutindeni unde i-a 
aruncat soarta: în Argentina, în Statele Unite, în Franța sau în Germania și Austria.
Nu e deloc de mirare solidaritatea întregii emigrații românești în jurul lui Mihail Eminescu. 
Deasupra tuturor gloriilor efemere și deșertăciunilor legate de patimile noastre omenești, 
un singur punct rămâne fi x, neclătinat de nici o catastrofă istorică: geniul. Vechea Heladă 
a pierit de mult, dar geniul lui Homer, al lui Eschil sau al lui Platon a supraviețuit tuturor 
naufragii lor și va supraviețui chiar dacă ultimul descendent al Greciei clasice va fi  
șters de pe suprafața pământului. Lumea Medievală a dispărut de mult din istorie, dar 
opera lui Dante continuă să nutrească viața spirituală a milioane de cetitori, din toate 
colțurile pământului. Dramele lui Shakespeare vor fi  tot atât de proaspete și tot atât de 
“adevărate” chiar dacă istoria Angliei va fi  uitată până și de ultimii descendenți. Orice 
s-ar întâmpla cu neamul românesc, oricât de dezastre și suferințe ne-au mai fost urzite de 
Dumnezeu, nici o armată din lume și nici o poliție, cât ar fi  ea de diabolică, nu va putea 
șterge “Luceafărul” lui Eminescu din mintea și din sufl etul Românilor.

“Un neam supraviețuiește nu numai prin istoria sa, ci prin creațiile geniilor sale.”

În dragostea neamului românesc pentru cel mai mare poet al său, se deslușește setea 
de nemurire a comunității întregi. Un neam supraviețuiește nu numai prin istoria 
sa, ci prin creațiile geniilor sale. Dacă vechea Helada n’ar fi  avut decât istoria sa, și 
n-ar fi  avut și geniile ei, de la Homer și până la Platon, astăzi am fi  știut despre Helen 
cam tot atât că știm despre Sciți, Elamiți sau Iliri; adică, atât cât suntem obligați 
să învățăm la școală (evident, presupunând că, fără patrimoniului spiritual Helen, 
ar mai fi  fost posibil sistemul european de educație, ceea ce e cu totul improbabil).
Istoria este prin defi niție devenire, transformare continuă, în cele din urmă deșertăciune. 
Zadarnic încearcă un rege sau un despot pot să-și clădească Statul pentru eternitate. O 
formă istorică, chiar dacă ar fi  perfectă, este totdeauna precară: durează un anumit număr 
de ani, sau decenii, și apoi lasă locul unei alte forme istorice. Niciun fel de “eternitate” nu 
este îngăduită organismelor politice și sociale. Singura “eternitate” acceptată de istorie 
este aceea a creațiilor spirituale, care bineînțeles, refl ectează și specifi cul național al 
gintei creatorului, și momentul istoric în care a viețuit acesta; le refl ectează și, am spune, 
le proiectează în “eternitate”. Patetica luptă a Heladei cu Perșii este încă actuală pentru 
lumea modernă, pentru că a cântat-o Eschil. Au mai fost și alte invazii, de o parte și de 
alta a Mării Egee, dar despre ele știm foarte puțin, pentru că n’a existat un Eschil care să 
le scoată din istorie și să le fi xeze în “eternitate”.

“Și cât timp va exista, undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, 
identitatea neamului nostru este salvată.”

Obscur, dar mai puțin patetic, neamul românesc simte că și-a asigurat dreptul la 
“nemurire”, mai ales prin creația lui Mihail Eminescu. Petrolul și aurul nostru pot într-o 
zi seca. Grâul nostru poate fi  făcut să crească și aiurea. Și s-ar putea ca într-o zi, nu prea 
îndepărtată, strategia mondială să sufere, asemenea modifi cări, încât poziția noastră de 
popor de graniță să-și piardă însemnătatea pe care o are de un secol încoace. Toate 
acestea s-ar putea întâmpla. Un singurul lucru nu se mai poate întâmpla: dispariția 
poemelor lui Eminescu. Și cât timp va exista, undeva prin lume, un singur exemplar 
din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată. Istoria patetică a 
neamului românesc a fost “proiectată” în eternitate prin versurile unui poet care a suferit 
toată viața de sărăciei, uneori chiar și de foame, și a murit, omorât de un nebun într-
un ospiciu... Este o lecție de modestie pe care însăși istoria ne-o da, nouă tuturora...”

Mircea Eliade Papers, Special Collections Research Center, University of Chicago Library. 

 va urma

(continuare  din pagina 7)

10 ani de la instituirea Premiului Național “Monica 
Lovinescu și Virgil Ierunca”

eticii? Pot fi  stabilite rădăcinile subtile şi nevăzute care au transformat de-a lungul timpului 
copilul-minune cel fără griji în “Monica noastră naţională”, devenită redută a conştiinţei 
publice prin intermediul lucidităţii şi al curajului de a critica un regim dictatorial? 

„Suferim de sechelele unei tăceri vinovate. Dacă asupra uneia din cele două forme ale 
totalitarismului ce au îndoliat veacul – nazismul – s-a scris o întreagă bibliotecă şi sperăm 
să se mai scrie, comunismul continuă a fi  scuzat şi camufl at. Tăcerea acoperă o amnezie 
iar această amnezie, acoperă cortegiul ca şi infi nit de fărădelegi ale totalitarismului roşu, 
cel mai culpabil pentru că a avut durata cea mai lungă şi producţia cea mai mare de morţi: 
Tactica aceasta are cauze multiple. În Franţa, partidul comunist – păstrîndu-şi apelaţia – 
nu se consideră deloc compromis şi participă la guvern. În Estul ieri satelizat, gradul de 
evoluţie spre democraţie depinde tocmai de exerciţiul rememorării. Dacă România trece 
acum prin tunelul tuturor întunecimilor iar alegerile se confundă cu un traumatism este şi 
pentru că ţinerea de minte a fost sabotată”.

(Monica Lovinescu)

« Pitoresc şi (câtă) melancolie», spunea Monica Lovinescu, în Jurnal, 1990-1993, p. 384. 
Memoria scurtă și denaturată a Estului Sălbatic...

Angela Furtună
Aprilie, 2019

http://caleaeuropeana.ro/
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OREGON

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 ADVENTISTĂ 
DE ZIUA  A  ȘAPTEA  
Pastor Daniel Ciobanu
16070 Halsey St, 
Portland, OR 97230
cell 971- 998-2604
Servicii divine: 
Miercuri              7:00 pm
Vineri:                 8:00 pm
Sâmbăta:             9:30 am
                            6:00 pm

BISERICA APOSTOLICĂ 
ROMÂNĂ “BETANIA”
Pastor Rev. Ștefan Varga
17608 SE Foster Rd., 
Portland, OR 97236
Tel. 971-678-8850
Servicii divine: 
Duminică:          6:00 pm
Vineri:                7:00 pm

BISERICA APOSTOLICĂ 
ROMÂNĂ “BETEL”
Sr.Pastor Viorel Foghis
18427 NE Glisan St., 
Portland, OR 97230
tel 503-658-6714
Servicii divine:  
Duminică    9:00 am și 6:00 pm
Marți           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.:10 am – 12:30 pm, 
              6 pm - 7:30 pm, 
Vineri: 7 pm (Tineret)

BISERICA BAPTISTĂ ROMÂNĂ
Pastor Rev. Ioan Brisc
Tel. acasă: 360-833-2724
10115 SE Stanley Ave., 
Portland, OR 97222
Servicii divine:  
Duminică:          9 am și 6 pm
Vineri:                7 pm

BISERICA CREȘTINĂ ROMÂNĂ 
“HARUL”
din Beaverton (GRACE)

11100 NW Thompson Rd,
Portland, OR 97229
tel. 503 644 -6886
Servicii divine:  
Duminică: 10 am; 
Miercuri: Rugaciune in familii 8 pm 

Programe de televiziune în limba română în 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”
Duminică:  9 am și 6 pm
Joi:  7.00-9.00
Sr. Pastor Rev. Teodor  Magda 
4710 SE Oak St., 
Portland, OR 97215
tel. 503-253-6058

BISERICA ORTODOXĂ 
“POGORQREA
 DUHULUI SFÂNT”
Servicii Divine
Duminică:  10.30 am
Sâmbătă: 7 pm Vecernie 
Marți: 6 pm repetiții cor  
Rev.Fr. Bogdan M. Nichitean
20607 Hwy 213,
Oregon City, OR 97045 
tel. 303-638-9644 

BISERICA ORTODOXĂ 
“SFÂNTA MARIA”
Preot Florentin Gabriel Agoston
13503 SE Stark, 
Portland, OR 97233
tel. 503-258-8492
www.sfantamaria.org
Servicii divine:   
Duminică               .10.00 am
Miercuri                   7.00 pm
Vineri                       7.00 pm
Sâmbătă                   7.00 pm

BISERICA PENTICOSTALĂ ROMÂNĂ 
“PHILADELPHIA”
Sr.Pastor Rev. Vasile Cinpean
5544 SE 128th Ave, 
Portland, OR 97236
tel. 503-761-5067
Servicii divine: 
Duminică: 9:00 am, și  6:00 pm
Luni:                             7:00 pm
Marți:                            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: 5:00 pm-7:00 pm
www.WordOfLifeRBC.com

BISERICA CRESTINA ROMANA BETEL
9800 SE 92nd Ave.

Happy Valley, OR. 97086
Servicii divine:

Joi:  7 pm - 8:30 pm

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
10:00 am-12:00 pm
6:00 pm-8:00 pm
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 7 pm - 9 pm 
Rugaciune limba Engleza Si Rusa
Duminica de la ora 1 pm - 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
Duminică: 9 AM și 4 PM
Marți: 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 PENTICOSTALĂ  ROMÂNĂ
( First)
Pastor Rev. Vasilie Antemie
8315 NE 155th Ave., 
Kenmore, WA 98028
tel. 425-488-7783
Servicii divine:  
Duminică: 9 am și  6.00 pm

Marți:  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 - 6:00 pm
Marți - Inchinare - 6:00 pm
Marți - Studii biblice - 7:00 pm
Sqmbăta - Tinerii -  5:00 pm
Tel (425)643-3685

GOOD NEWS” ROMANIAN BAPTIST 
CHURCH 
Pastor  Cornel  Turcu
8704  3rdAVE SE; EVERETT, WA 98208
425-747-4808, 
Cell: 206-819-0909
Vineri 7-8 pm;  Duminica  10 am -12 pm 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 10 am -12 am & 6 pm - 8 pm
Joi 7:15 pm - 9 pm (serviciu pt. tineri & 
serviciu de rugăciune)
Secretariat:425-208-6861 (Cristi Mocan)
www.bisericasperanta.org
Email: hoperomanianchurch@gmail.com

PHILADELPHIA ROMANIAN CHURCH 
VANCOUVER
Duminică:  9.30 am și 6 pm
Marți: 7 pm
Joi:     7 pm
Sr.Pastor Rev. Cornel Danciu
3301 E 29th St., Vancouver, WA 98661
Tel:  503-287-4759
Offi  ce: 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: Petrică Lascău
7726 N.59th Ave., Glendale AZ, 85301.
Duminică dimineața: 10:00 - 12:00
Duminică seara: 6:00 - 8:00.
www.agapearizona.com

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

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

PENNSYLVANIA

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@theoasisofl ight.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/
mailto:info@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.

Căutări serviciu Oferte serviciu

Umanitare

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

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)

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.  
(2001)

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  

Adult Care Home in West Linn, 
looking for a live in Resident 
Care Manager.  Must have all 
qualifi cations, 2 days off , must 
speak English.  Please call or text 
503-997-0140. (1904)

Looking to hire qualifi ed caregiver 
in Adult Foster Home in Beaverton 
area. 4-5 days a week with option 
to live on site. English language and 
experience required. Please contact 
me at 503-504-3971.  (1904)

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)

Caut relief caregiver pentru Simbata si 
Duminica in SW Beaverton. Sunati la 
503-649-0381 sau text la 503-484-3285.
(1904) 

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

 E-mail: info@romaniantimes.com

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

Hiring-caregiver full time - live in 
or live out for AFH in Happy Valley, 
must have all qualifi cations, fl exible 
days & two days off  /week. Must 
speak English. For more info please 
call or text 503-753-8856.  (1904)

House for rent in Beaverton. House 
has 6 bedrooms, 2 bathrooms. 
Rent will be $ 2,500. Only serious 
applicants please. Call or text (503) 
332 4629. (1904)

Leasing a fully functioning Adult Care 
Home in SW Portland (option to buy 
in the future). In business for 25 
years, beautiful property built by the 
owner, in very accessible location. 
8 bedrooms, 8 bathrooms, covered 
patio, nice back yard. Owner is RN 
and willing to help with the transition. 
Call Simona at 503-312-9104. (1906)

Angajez caregiver, singur sau cuplu, 
live-in/ live-out, salariu foarte bun, 
clasele şi engleză necesare, în 
Vancouver  WA, Tel: 443-856-7004 
sau 360-896-5063. (1904)

DD licensed house is hiring 
part time LPN, full time / part 
time caregiver  to work in a 
friendly environment, caring 
for adults with intellectual and 
developmental disabilities. Must 
be legally authorized to work in 
USA and good speak English 
speakers. Experience is a plus 
but not absolutely necessary. 
Competitive pay and benefi ts 
provided. Please call and leave 
msg or text: (503)451-1835.

Adult Care Home (Multnomah County) 
looking for caregiver. Speak English. 
Good Pay. Sunday + more days if 
needed. Call 971-227-8548. (1904)

Hiring live in or live out caregiver 
in Vancouver WA. Not more then 
4-5 residents. Good pay. WA state 
credentials and basic English required. 
Please call 360-984-3914. (1906)

Adult Foster Care Home in Hillsboro, 
OR - looking for a resident manager 
or live-in caregiver. If you are 
interested please give me a call @ 
503-914-9832. (1904)

Caregiver - Dau vacante si zile libere 
pentru Adult Foster Home. Claudia 
503.869.6531.   (1906) 

Adult foster home in Beaverton is 
looking to hire a second caregiver 
for Saturday and Sunday. We only 
serve 3 residents and we have 
two caregivers per shift. Hours 
needed are: 8:00am - 8:00pm. Pay 
ranges from 13:00 to 18:00 per 
hour depending on experience. 
You must be able to pass a criminal 
background check and understand 
basic English. If interested please 
contact us at 503-989-1588. (1904)

Se doreste caregiver pentru 
sambata, duminica si luni. Plata intre 
$13-14. Este necesar limba engleza  
si toate clasele pentru Vancouver 
WA. Pentru informatii sunati la nr. 
360-773-7787.  (1904)

Caut muncitor part-time pentru constructii, 
experienta nu este necesara. 971-275-
7706. (1906) 

Living in caregiver position in ACH 
available in SE Portland, starting 
June 15th, 2019. Good salary and 
private bedroom and bathroom, 
separated from the ACH. Call: 503-
473 2206. (1904)

AFH in Vancouver, WA - hiring 
qualifi ed, experienced, Caregiver, 
part time / full time, who can pass 
background check. Pay start @ 
$ 16/hr. Please contact: 971-409-
8228. (1904)

Senior Care Home is looking for 
a full time, live in caregiver with 
an experience with a possibility 
to become a Resident Manager. 
Please, call (971)300-8783.  (1909)

Oferte serviciu

http://yahoo.com/
mailto:info@romaniantimes.com
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LARGE ALL ONE LEVEL HOME with more than half 
the home built in 2008. Off ering 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 witih 
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, 
Commercial Appraisal Done; Low Down-Payment. 
$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 $749,950. 
Contact Cris at 503-816-9493

GREAT RCF. This building provides 4,829 Sq.Ft, 13 
bedrooms, 4 full & 5 half baths. The property is formerly 
used as a Residential Care Facility with 11 licensed beds. 
Providing great potential to develop with its existing 2.7 
acres of land. Zoning allows duplex and triplex opportunities. 
$999,950. Call Cris at 503-816-9493

THIS NEW HOME will impress you with its quality, 4 
bedrooms and 2 full & 1 half bath and almost 3,000 Sq. Ft. 
Its amazing features including 9’ceilings, vaulted in the den, 
living room and master bedroom, solid wood fl oors, quartz 
slab counter-tops, gas fi replace, under-cabinets lighting, cen. 
vacuum, lg. deck with gas BBQ hookup, 475 S.F. shop.. 
$539,950. Cornell 503-939-7146 

PENDING
GREAT PRICE

2 LEASED BUILDINGS ON 1 TAX LOT VANCOUVER, CARE HOME

ONE OF A KIND PROPERTY! This home has it all with 
nearly 5,000 Sq. Ft, 10 bedrooms, 5 full & 3 half baths, 4 
acres with views and nice fenced yard. Animal lovers dream! 
Large addition with a superb remodeled job. Beautiful granite 
counters in the kitchen. Presently used as a Care Home 
business. Asking $799,950. Call 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 

SOLD

This great home off ers plenty room for extended household, 
or a mother-in-law unit with 3,650 Sq. Ft, and 9 bedrooms 
with 4 full baths. This house has many features which include 
hardwood fl oor, granite counter-tops and a large deck. Main 
fl oor is wheelchair accessible. House is approved as an 
ACH. Asking $739,950. Call Cornell at 503-939-7146

EAST MORELAND HEIGHTS HOME4 ACRES WITH GREAT VIEWS

SALE!

RESIDENTIAL CARE FACILITYPORTLAND, CARE HOME

ACH IN CONVIENIENT LOCATION! This established 
Adult Care Home has 3,643 Sq. Ft, 8 Bedrooms, and 4 full & 
4 half Baths. The custom floor plan provides the option to have 
the main level for residents and upper level for owner/resident 
manager. There are also multiple access points and includes the 
business equipment. $565,000. Call Dragos at 503-984-3485

2 TAX LOTS, ZONED R2. Rentable house with 880 Sq. 
Ft. 2 bedrooms, 1 bath, unfi nished basement, deck and 
off -street parking. Asking $349,950. Call Cornell at 503-
939-7146

SOLD

Dosarul evenimentelor din 1989 ajunge la judecată
la 30 ani de la Revoluție

Procurorul general Augustin Lazăr a anunţat că Secţia militară din cadrul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei a trimis în instanţă dosarul “Revoluţiei”.

Printre inculpați sunt fostul președinte Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, în prezent 
consilier al premierului Viorica Dăncilă. Dosarul ajunge astfel la judecată după 30 de 
ani de când s-au petrecut faptele.

Dosarul Revoluției are 332.000 de fi le, fi ind constituit în 3. 320 de volume, iar probatoriul 
a fost terminat în mai puțin de trei ani, după ce s-a decis redeschiderea acestui dosar care 
a trenat ani de-a rândul și pe care autoritățile au anunțat că îl clasează. 

http://romaniantimes.com/
http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://sq.ft/
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ALEGERI  EUROPARLAMENTARE  26 mai 2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina sa de internet secţiunea dedicată 
organizării în străinătate a alegerilor europarlamentare - 26 mai 2019

În scopul informării asupra organizării şi desfăşurării în străinătate a alegerilor 
europarlamentare din 26 mai 2019, pe pagina de internet a MAE a fost activată 
secţiunea „Alegeri Europarlamentare – 26 mai 2019”, la adresa: 

http://www.mae.ro/node/48090#null

Pagina de internet va fi  actualizată permanent, pe măsură ce noi informaţii vor fi  
disponibile.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să se informeze din 
timp asupra procedurii de vot, pentru a-şi putea exercita dreptul de vot în străinătate 
în cele mai bune condiţii.

În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii din statele membre UE vor alege, prin vot 
direct, noul Parlament European. Potrivit HG nr. 80/2019, alegerile pentru membrii 
din România în Parlamentul European se vor desfășura duminică, 26 mai 2019. 
Aceasta este a patra oară, de la aderarea României la Uniunea Europeană, când  
sunt organizate în România alegeri pentru Parlamentul European.

Exercitarea dreptului de vot
• fi ecare alegător are dreptul la un singur vot. Votul este universal, secret, direct, 
egal și liber exprimat;

• la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019, potrivit prevederilor 
legale aplicabile, nu se votează prin corespondență. De asemenea, legislația în 
vigoare nu prevede necesitatea înscrierii cetățenilor români în Registrul electoral 
cu adresa de reședință sau domiciliu din străinătate;

• au drept de vot cetățenii români care au împlinit 18 ani, până inclusiv în ziua 
alegerilor. Nu au drept de vot alienații mintali puși sub interdicție printr-o hotărâre 
judecătorească defi nitivă și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească 
defi nitivă la pierderea drepturilor electorale;

• au drept de vot și cetățenii comunitari (din alt stat membru UE) care s-au înscris în 
listele speciale pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul European. Lista 
acestora este comunicată de Autoritatea Electorală Permanentă cel mai târziu cu 5 
zile înaintea datei alegerilor;

• nu pot vota pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European 
cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altor state membre UE. 
Aceștia pot vota doar listele/candidații din statul respectiv;  Recomandăm cetățenilor 
români care si-au stabilit reședința sau domiciliul în străinătate să verifi ce în timp util 
dacă sunt înscriși în listele electorale ale altui stat membru UE și să se intereseze la 
autoritățile respective unde și cum pot vota pentru Parlamentul European!

 • cetățenii români afl ați în străinătate (cu domiciliul în străinătate, cu reședința în 
străinătate sau afl ați ocazional în străinătate) pot vota la orice secție organizată în 
străinătate, pe baza unui document de identitate românesc valabil. Documentele 
pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: pașaportul diplomatic, pașaportul 
diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, 
pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar, cartea de identitate, cartea de 
identitate provizorie, cartea electronică de identitate, buletinul de identitate, 
pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, 
pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, 
pașaportul simplu temporar;

• nu se poate vota cu titlul de călătorie;

• se recomandă cetățenilor români care doresc să-și exercite dreptul de vot să verifi ce 
din timp valabilitatea actelor de identitate românești și să facă demersurile necesare 
pentru înlocuirea sau reînnoirea acestora;

• cetățenii români care votează la secțiile organizate în străinătate vor fi  înscriși în 
listele electorale suplimentare;

• secțiile de votare vor fi  deschise în intervalul orar 7.00-21.00, ora locală;

• lista secțiilor de votare din străinătate urmează să fi e stabilită prin Ordin al ministrului 
afacerilor externe în termenul prevăzut de lege (data limită 27 aprilie 2019).

Calendarul este următorul:
-  În perioada 2 iulie – 27 august la Centrele de 
Agrement din Sulina, județul Tulcea, în serii de câte 
7 zile.

-    În perioada 1 iulie – 12 august în Oglinzi, județul 
Neamț; Căprioara, județul Hunedoara; Săcelu, 
județul Gorj, în serii de câte 7 zile.

Criteriile sunt următoarele:
-  să aparțină categoriei românilor de pretutindeni – 
se recomandă elevi cu vârsta între 8 și 18 ani și tineri 
până în 35 de ani;

-   să aibă cunoștințe minime de limba română;

- să fi e câștigători ai olimpiadelor/ concursurilor 
naționale și internaționale ori să aibă rezultate bune 
la învățătură;

-   să aibă rezultate remarcabile în promovarea identității 
românești, au rezultate și aptitudini deosebite în sport, 
muzică, arte plastice etc

Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc să își 
înscrie copiii la taberele ARC, precizăm că înscrierea se 
realizează pe grupuri. Un grup trebuie să fi e constituit 
din minim 9 copii și în mod obligatoriu un adult.

Înscrierile se fac până la data de 1 mai fi e prin 
Ambasada României (washington@mae.ro), fi e 
direct la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 
la adresa taberearc@mprp.gov.ro. Procedura nu este 
complicată, nu există un formular de înscriere, ci într-o 
primă fază trebuie doar să precizați tabăra, perioada 
exactă și numărul de participanți, pentru a vi se putea 
rezerva locurile. Organizatorii vor furniza apoi și alte 
detalii necesare.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 
în colaborare cu 

Ministerul Tineretului și Sportului, 
organizează și anul acesta o nouă ediție a 

Programului de tabere ARC, 
destinat copiilor și tinerilor români din diaspora și 

din comunitățile istorice.

http://www.mae.ro/node/48090#null
mailto:washington@mae.ro
mailto:taberearc@mprp.gov.ro

