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Premierul britanic Boris Johnson 
a anunţat că ministrul pentru Brexit, Steve 
Barclay, a semnat ordinul de abrogare a 
Actului din 1972 privind aderarea Marii 
Britanii la Uniunea Europeană. “Vom 
părăsi UE pe 31 octombrie. Semnarea 
acestui document înseamnă că vom 
recăpăta controlul asupra legilor noastre 
în ziua Brexit”, a afi rmă premierul 
britanic.iIslanda a organizat o ceremonie 
de comemorare a primului gheţar dispărut 
din cauza schimbărilor climatice cu invitaţi 
din lumea politică şi de la universităţi din 
toată lumea. Topirea gheţarului Okjokull, 
din vestul insulei este considerată un indiciu 
al efectelor încălzirii globale.iCele mai 
bogate 25 de familii din lume deţin controlul 
asupra unor active în valoare de 1.400 de 
miliarde de dolari, situaţie care generează 
critici referitoare la amplifi carea inegalităţilor 
în sistemul capitalist, comentează agenţia 
Bloomberg.iFratele liderului Mişcării 
talibanilor afgani a fost ucis în atentatul 
comis într-o moschee din Pakistan, afi rmă 
surse talibane.iCoreea de Nord, care a 
efectuat un nou test cu rachete, a critcat dur un 
discurs al preşedintelui sud-coreean Moon 
Jae-in şi a respins categoric posibilitatea 
continuării discuţiilor de pace cu Seulul, 
în contextul derulării exerciţiilor militare 
comune Coreea de Sud-SUA.iBanca 
Centrală Europeană şi-a închis unul dintre 
site-uri, după ce acesta a fost vizat într-un 
atac cybernetic.iTzipi Hotovely, adjunctul 
ministrului israelian de Externe, a informat 
că Israelul a decis să nu permită accesul lui 
Ilhan Omar şi Rashidei Tlaib, membre ale 
Congresului american, în această ţară, ca 
urmare a declaraţiilor acestora referitoare 
la Statul Israel.iŞase state, printre care şi 
România, s-au oferit să preia imigranţii afl aţi 
la bordul navei caritabile Open Arms, care nu 
a primit permisiunea de a acosta în porturile 
italiene. Astfel, aproximativ 150 de migranţi 
afl aţi la bordul navei vor fi  preluaţi de Franţa, 
Germania, România, Portugalia, Spania şi 
Luxemburg.

Ce este un străin pentru tine?
A rămas unul din evenimentele de referință ale istoriei. În anul 
1936 Jocurile Olimpice au avut loc în Berlin. Adolf Hitler 
intenționa ca în toate competițiile să arate lumii supremația 
rasei albe, trimful arianismului. - pagina 6

20 august 2019 - Președinții României şi Statelor Unite ale Americii, Klaus Iohannis şi Donald Trump au 
adoptat, la Washington, declaraţia comună privind întărirea parteneriatului strategic dintre cele două 

țări, atât din punct de vedere militar, în NATO, cât și economic. -  detalii în pagina 2

STRIGĂTUL ALEXANDREI!

Vocația revoltei selective

Libertate și Frică

În perioada interbelică, o știe oricine a citit cartea lui François 
Furet despre trecutul unei iluzii ori memoriile lui Arthur Koestler, 
antifascismul a fost manipulat cu maxim cinism de către 
propaganda comunistă.  -  pagina 10

Festivalul românesc din Chicago
-  detalii în pagina 14Nimic nou pe frontul de la Răsărit, am putea spune cu mâhnire, 

luând urma cetățenilor români de azi, obligați să-și încheie vara 
printre cadavre, mafi oți, criminali, complici, demnitari suspecți, 
magistrați corupți și unii politicieni-killer. -  continuare în pagina 7

Deșteptare la glasul lui Dumnezeu prin Scripturi, care 
descoperă generațiilor, zicând: „Toată Scriptura este insufl ată 
de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre 
îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate...” (2 Timotei 
2, 16-17). -  continuare în pagina 12

Botez Nou Testamental la Biserica Penticostală Philadelphia - detalii în pagina 12Foto Credit: Jennifer Pacurar

- detalii la pagina 24

Biserica Penticostală Philadelphia din Portland Oregon, 
a sărbătorit 40 de ani de la înfi ințare  -  detalii în pagina 12

Ripensia UVT Timișoara - Primul club 
profesionist de fotbal din România  
-  detalii pe romaniantimes.com

http://romaniantimes.com/
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Ca Președinți ai României și Statelor Unite ale Americii, acționăm împreună, ca prieteni 
și aliați, pentru a avansa Parteneriatul nostru Strategic robust și durabil. Prin parteneriatul 
nostru, care se aprofundează, vom crea noi oportunități pentru creșterea securității, 
dezvoltării și prosperității, și pentru a răspunde mai bine provocărilor și responsabilităților 
globale pe care le împărtășim.

Rememorăm Revoluția din Decembrie de acum 30 de ani, când românii curajoși au 
înlăturat o dictatură brutală și au îndreptat țara pe calea democrației, a statului de drept și 
a economiei de piață. Anul acesta am marcat, de asemenea, cu mândrie, și aniversarea a 
15 ani de la aderarea României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

Împreună, statele noastre au depus eforturi durabile pentru modernizarea forțelor noastre 
armate și pentru a ne îndeplini angajamentele asumate în cadrul NATO cu privire la 
partajarea echitabilă a responsabilităților. Militarii noștri acționează umăr la umăr pentru 
apărarea libertății și în vederea consolidării posturii de apărare și descurajare pe Flancul 
Estic al NATO, inclusiv în Marea Neagră, care este de importanță strategică pentru 
securitatea transatlantică. De asemenea, căutăm să evităm riscurile de securitate care 
însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G.

România și Statele Unite recunosc că securitatea energetică este securitate națională. 
Subliniem opoziția noastră față de Nord Stream 2 și alte proiecte care îi fac pe aliații 
și partenerii noștri dependenți energetic față de Rusia. Resursele de gaze naturale din 
România au potențialul de a crește prosperitatea statelor noastre, precum și de a întări 
securitatea energetică a Europei. România și Statele Unite vor analiza modalități de 
îmbunătățire a climatului investițional în domeniul energiei în benefi ciul ambelor țări. 
Mai mult, încurajăm puternic colaborarea strânsă a industriilor noastre pentru a sprijini 
obiectivele României în domeniul energiei nucleare civile.

Excelentul nostru parteneriat în domeniul aplicării legii și al luptei împotriva corupției 
se bazează, în mod ferm, pe un angajament reciproc față de statul de drept și o justiție 
independentă, care sunt puternic susținute de poporul român. Mai mult, subliniem că 
buna guvernare constituie baza securității și prosperității noastre comune.

România și Statele Unite evidențiază cu mândrie creșterea substanțială a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări, precum și interesul nostru comun pentru crearea unui 
climat investițional care să ofere transparență, predictibilitate și stabilitate. Prin urmare, 
ne angajăm să ne consolidăm, pe mai departe, relația comercială și să încurajăm creșterea 
investițiilor în ambele țări.

Statele Unite își reiterează sprijinul pentru eforturile României de a deveni eligibilă pentru 
intrarea în Programul Visa Waiver în conformitate cu cerințele legislației SUA.

Declarația Comună 
a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și a Președintelui Statelor Unite ale Americii, 

domnul Donald J. Trump 

NATO a încheiat lucrările de actualizare a scutului antirachetă de la Deveselu: Sistemul defensiv 
Aegis Ashore este orientat împotriva amenințărilor din afara regiunii euro-atlantice

NATO a anunţat încheierea actualizării sistemului de apărare antirachetă Aegis Ashore din România, potrivit unui 
comunicat de presă, la aproape trei luni de la începerea lucrărilor planifi cate pentru mentenanța și îmbunătățirea 
componentelor facilității de la Deveselu.

Potrivit sursei citate, actualizarea a vizat toate sistemele Aegis şi nu a conferit capacităţi ofensive sistemului Aegis 
Ashore. Operaţiunea s-a efectuat în cadrul abordării pe etape a apărării antirachetă a SUA din Europa, anunţată din 
septembrie 2009. Pe durata actualizării, SUA şi-au îndeplinit angajamentele faţă de apărarea NATO împotriva rachetelor 
balistice prin desfăşurarea temporară a unui sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense – apărare terminală 
zonală la mare altitudine) la baza de la Deveselu.

Sistemul THAAD, operaţional doar în perioada în care a fost scos din uz Aegis Ashore, va fi  redesfăşurat conform 
planifi cării. În perioada desfășurării în România, unitatea THAAD s-a afl at sub controlul operațional al NATO și 
controlul politic complet al Consiliului Nord-Atlantic. Sistemul Aegis Ashore al NATO este în continuare orientat 
împotriva ameninţărilor posibile din afara regiunii euro-atlantice şi este exclusiv defensiv.

Sursa: caleaeuropeana.ro / 09 august 2019

http://caleaeuropeana.ro/
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Principiile de Funcționare 
ale Publicației 

RomanianTimes:

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

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

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

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

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

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

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

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

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

Publicația RomanianTimes este susținută fi nanciar de 
companii și persoane care își pun reclame, abonați, 
contribuitori cât și de colaboratori care scriu și trimit materiale 
de publicat. 

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/
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ORIZONTAL: 1) Prozator american, laureat al Premiului Nobel (1954), 
unul dintre cei mai reprezentativi scriitori dintre cele două războaie 
mondiale, care ne pofteşte să intrăm în „Grădina Raiului”, roman publicat 
prima oară în 1986, la 25 de ani după moartea scriitorului, bucurându-se de 
un succes senzaţional, ajungând aproape imediat pe lista bestsellerurilor din 
acea perioadă (Ernest Miller; 1899-1961) — Râu în China. 2) Localitate 
în Spania — Pseudonimul sub care a publicat romancierul, dramaturgul şi 
gazetarul român de origine evreiască,   Ştrul  Leiba Croitoru, din a cărui 
operă am reţinut titlul: „Paradisul statistic”, roman care evocă mediul 
evreiesc provincial (Ion; 1902-1956). 3) Prozator, traducător şi eseist 
român care ne invită să ne urcăm în  „Barcă pentru paradis”, roman apărut 
în 2005 la editura Compania din Bucureşti (Mihai; n. 1929) — Primul 
locatar al Grădinii Edenului, izgonit din pricina neascultării de porunca 
lui Dumnezeu, păcatul său original  inspirând mulţi romancieri în scrierile 
lor. 4) Personaj masculin din romanul „La răsărit  de Eden” a scriitorului 
american John Ernest Steinbeck (1902-1969),  care prezintă povestea a 
două familii, Hamilton şi Trask, celebritatea romanului o dă combinaţia 
ideală şi reuşită de acţiune înţesată de personaje, având în spate istorii 
captivante, cu multitudinea de simboluri, în mare parte cu referire la Biblie, 
care surprind cu înţelesul lor —  National Neonatology Forum of India 
(siglă) — Fruntaşe în meserie! 5) Scud! — Golf în Filipine — Neam de 
primitivi. 6) Măsură de capacitate egipteană — Una care se duce la mare 
cu mult entuziasm (pl.). 7) „Raiul răspopiţilor” este titlul unui roman al 

PARADISUL SCRIITORILOR

acestui scriitor, poet şi diplomat român (Ion; n. 1929) — Merg la pierzare! — Prima prezentare de modă în Paradis. 8) Postura pe care o ocupa Satana la 
creaţie în Paradis, din care a căzut ca urmare a răzvrătirii sale împotriva lui Dumnezeu, episodul acesta fi ind tema multor opere literare — Poetă, prozatoare 
şi traducătoare, membru fondator al Societăţii Scriitorilor Români, soţia lui Şt. O. Iosif şi mai apoi a lui Dimitrie Anghel, care ne-a lăsat volumul „Grădina 
raiului şi alte povestiri”, apărut în 1928 la Bucureşti (Natalia; 1882-1962). 9) Scriitor şi fi lozof polonez care participă la tema noastră cu romanul „Eden”, 
apărut în 1959 (Stanislaw; 1921-2006) — Codul aeroportului Daegu (Coreea) — Compus chimic format prin combinarea unui acid organic cu un alcool. 
10) Ioan Mironescu (medic, scriitor şi deputat, autorul volumului „Într-un colţ de rai”; 1883-1939) — „Un diavol în paradis” este titlul romanului acestui 
scriitor american (Henry; 1891-1980) — Se destinde după ce încetează presiunile asupra lui. 11) Scriitor prolifi c, în palmaresul său literar înscriindu-se 
romane, volume de poezie, eseuri, memorialistică şi jurnal internaţional, care ne reţine atenţia cu volumul „Cândva, după izgonirea din Paradis...” (Dumitru; 
n. 1928) — Artur Silvestri (căruia Cezarina Adamescu i-a dedicat volumul omagial, „Acasă în paradis”) — Abis! 12) „... în Paradis” îşi titrează romanciera 
şi nuvelista americană, Amanda Quick,  acest volum al său — Scriitoare germană care ne propune volumul „Paradis şi paradox”, apărut în 2002 la Frankfurt 
pe Main (Anita; n.1942).  13) Omul între pământ şi cer, dar cu privirea îndreptată spre cer este tema centrală a cărţii „Treptele raiului”, semnată de acest 
profesor de la Facultatea de Teologie din Sibiu şi monah la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, din ale cărui scrieri mai semnalăm şi volumul 
„Paradiziaca expediţie”  (Alexandru Mihail) — Staţiunea Eforie ... ne invită la vila Eden —  Ridicat pentru ţară.

VERTICAL: 1) „Merele din Eden” cu care ne serveşte  acest prozator român (Calistrat; 1847-1917) — Pseudonimul literar al poetului şi prozatorului 
botoşănean Filip Militeanu, care semnează volumul de proză memorialistică „De la Paradis la Infern” (Emil; n. 1951). 2) Istoric al religiilor, scriitor de 
fi cţiune, fi lozof şi profesor român la Universitatea din Chicago, care ne atrage atenţia cu două romane: „Întoarcerea din rai”, şi „Nuntă în cer”, apărute în 
1934 şi 1938 (Mircea; 1907-1986) — Localitate în provincia Potenza din sudul Italiei. 3) Saint ... des Fosses, localitate din Franţa unde s-a născut cântăreaţa 
şi actriţa franceză Vanessa Paradis — Codul aeroportului Gomare din Botswana  — ... şi al  aeroportului Pelotas (Brazilia). 4) Prozatorul şi memorialistul 
Ieronim Şerbu (1911-1972) participă la tema noastră cu volumul de povestiri „... din Rai”, care vede lumina tiparului la Bucureşti în 1956 (neart.) — 
Mănăstire din comuna cu acelaşi nume din jud. Vrancea. 5) „Un ... în paradis” este romanul tinerei scriitoare din Republica Moldova, Liliana Corobca (n. 
1975; pl.) — Ocupaţia pe care o mai are botoşăneanul Augustin Eden pe lângă cea de poet, eseist şi publicist, membru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii 
sub egida căreia îşi desfăşoară această activitate în domeniul picturii. 6) Glucocorticoid receptor (abr. med.) — Ţară la răsărit de Eden în care s-a refugiat 
Cain, după izgonirea din grădina Paradisului — Hidrocarbură parafi nică. 7) Poet, critic şi nuvelist englez, autorul unei introduceri la „Paradisul pierdut” 
al lui John Milton (John; 1925-1994) — Ion cel mic. 8) Alexandru Vlad, eseist, nuvelist, poet, prozator, publicist şi traducător român,. ne oferă „Măsline 
aproape gratis”, în care prima povestire „... din Paradis” ne introduce în misterele raiului (neart.) — Măsură luată în Paradis! 9) Împărat chinez (2298-2197 
î.Hr.) — Unul dintre cei mai mari scriitori ai sec. XX, americanul care debutează în 1920 cu romanul „Dincoace de Paradis” (Francisc Scott Key; 1896-
1940). 10) Dan Lungu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, ne poartă prin „Raiul ...” cu falsul său roman  de zvonuri şi mistere (neart.) — Curs la 
vărsare! — Sandra Brown (celebra autoare americană de bestsellers, care vine la tema noastră cu volumele: „Furtună în paradis” şi „Eden pass”). 11) Aldous 
Huxley, scriitor britanic, emigrat în SUA, ne propune să alegem între  „Rai şi ...” prin acest volum de eseuri — Cea a lui Adam şi Eva a fost confecţionată 
de Dumnezeu din piele de animale, după păcatul de a gusta din pomul cunoştinţei binelui şi al răului, pentru care au fost izgoniţi din grădina Eden — Pui 
decapitat! 12) Prozator, eseist, scenarist, traducător, critic, redactor şi  poet român, care semnează romanul „Dincolo de paradis”, apărut în Editura Cartea 
Românească în anul 1983 (Horia; 1930-2007) — Teolog şi erudit olandez, unul dintre cei mai însemnaţi umanişti din perioada Renaşterii şi Reformei din 
secolele al XV-lea  şi al  XVI-lea, autorul lucrării   “Elogiul nebuniei”, scrisă în 1509, dedicată lui Thomas Morus, o satiră la adresa teologiei scolastice, 
imoralităţii clerului  catolic şi, în acelaşi timp, o apologie a pasiunii exaltate (“nebuniei”) a adevăratului creştin care-şi dedică viaţa credinţei pentru a ajunge 
în Paradisul ceresc (de Rotterdam; 1466-1536; var.). 13)  „Cartea de la capătul .... Noua Caledonie: la un pas de Paradis” este semnată de Ioan T. Morar, 
un scriitor, jurnalist, diplomat şi activist civic din România (neart.) —  În traducerea acestui prozator, poet, estetician şi eseist român de origine evreiască a 
apărut la noi, în 1955,  romanul lui  Egon Erwin Kisch, jurnalist şi scriitor ceh de limbă germană,  „Doctorul Becker la porţile raiului” (Felix; 1891-1962). 

Dicţionar: IAL, OLAZ, NNFI, NIN, EFI, TAE, NEMOLI, MAUR, FBGM, PET, MERA, GCR, YU. 
Dezlegarea careului din numărul precedent: 

RECUNOAŞTEŢI PERSONAJUL? (7)
Orizontal: 1) PROCESIUNI. 2) IABAL – UNIC. 3) CURS – ZBICI.4) A – ATATATOR. 5) NAZAL – LAT. 6) TUN – TE – TIC. 7) EDIL – TRENA. 
8) RICOSEU – AP. 9) IA – VARGA – A. 10) ETNIC – ARAC.

                                                                                     Victor MARTIN - Arad
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Încălzirea Globală și Escatologia

 De peste 15 ani mă preocupă și am scris adesea 
la rubrica prezentă despre schimbările climatice 
sau încălzirea globală, privite sub aspect științifi c, 
religios, politic, social și economic. Desigur că în toate 
laturile acestor aspecte vom găsi pro și contra argumente 
și de aceea voi prezenta câteva realități existente, care 
își au corespondent scriptural. Prezentul articol este o 
continuare a articolului tipărit în luna iulie 2019. Trecând 
peste articolele scrise, de-a lungul anilor, scot în evidență 
câteva realități.
 Fenomenul încălzirii globale, sub aspect politic, 
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social, economic şi-a pierdut semnifi caţia și trebuie explicat prin schimbările tot 
mai evidente din soare și univers.
 Încălzirea globală, schimbările climatice sau climaterice sunt o realitate pe care 
cu toții o observăm și consider că este timpul să-i acordăm importanța cuvenită. 
 Scriam în 2003 că încălzirea globală era tot mai evidentă, atunci fi ind explicată 
ştiinţifi c prin căldura tot  mai puternică ce o produce Soarele în comparaţie cu 100 
de ani în urmă. Dr. Sami Solanki, director al organizaţiei Max Planck Institute pentru 
Cercetarea Sistemului Solar, care a condus o conferinţă pe această temă în Gottingen, 
Germania  a spus: „Soarele este din ce în ce mai puternic în ultimii 60 de ani, ceea ce 
duce la o încălzire progresivă globală. Soarele se schimbă. Este mai puternic ca acum 
100 de ani. Creşterea luminozităţii cu o viteză neobişnuită a început acum 100 – 150 de 
ani”.  Dr. Solanki a spus că o dată cu creşterea luminozităţii soarelui creşte nivelul de 
bioxid de carbon care duc la schimbarea temperaturii pământului şi schimbarea 
bruscă a vremii.

Tot în 2003 scriam constatarea că timp de 20 de  ani temperatura pământului a 
crescut cu 0.2 grade Celsius. Global anii 1997, 1998, 2002 au fost cei mai calzi ani în 
recordurile de temperaturi înregistrate din 1860 până în acea vreme.
 Anul 2010 a fost considerat mai fi erbinte ca și cei dinainte fi ind cel mai 
călduros an din istoria înregistrărilor temperaturilor pământului, până atunci.
 În perioada ianuarie - iunie 2010 potrivit datelor Agenţiei Americane pentru 
Ocean şi Atmosferă (NOAA) ”temperatura medie pe glob, pe mare şi uscat înregistrată 
a fost în medie de 14,2 grade Celsius, (57.6 grade Fahrenheit) cu 0,68 grade Celsius (33 
grade Fahrenheit) mai mult decât media înregistrată în secolul al XX-lea, cu atingeri 
maxime în lunile aprilie – iunie în Europa Centrală, Nordul Canadei, Nordul şi Vestul 
Africii precum şi bazinul Caraibelor”, a declarat Jean-Pierre Ceron, adjunctul directorului 
serviciului de climatologie din cadrul Meteo France. “Tendinţele legate de încălzirea 
climatică sunt evaluate în cadrul unor intervale de zece ani, şi nu la o scară de câteva luni. 
Toate recordurile arată depăşiri faţă de datele anterioare”, a dezvăluit el. Este însă difi cil 
de evaluat încălzirea planetei cu 0,7 grade Celsius într-un secol, raportată la emisiile de 
gaz de seră, şi “fl uctuaţiile” climatului, cauzate de fenomene naturale.
 Un lucru alarmant prezentat în studiile publicate despre fenomenul încălzirii 
globale este dispariția animalelor. Mamiferele, păsările și vertebratele dispar într-
un ritm foarte rapid. Din 1900 încoace au dispărut peste 400 de specii de vertebrate, 
ajungându-se la un ritm alarmant ca în fi ecare an să se stingă, și să dispară cel puțin 50 
specii de animale.
 La începutul lunii august 2019 Press Association a publicat un raport emis 
de organizația de mediu World Wide Fund for Nature (WWF) și Zoological Society 
of London (ZSL), prin care în mare parte datorită schimbărilor climatice numărul 
viețuitoarelor care trăiesc în pădurile din întreaga lume s-a redus cu 53 la sută în 
ultimii 50 de ani.
 “Pădurile sunt sisteme complexe care depind de fauna sălbatică care trăiește în 
interiorul lor pentru a le menține sănătoase, iar scăderea rapida a numărului viețuitoarelor 
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din ultimele decenii reprezintă un semnal de alarmă urgent”, a declarat Will Baldwin-
Cantello din cadrul WWF.
 Lipsa animalelor din Oceanul Pacifi c au determinat de la Santa Barbara și până 
în Alaska, apariția unor alge cu pericol pentru oameni. Lipsa animalelor în oceane 
a determinat carnivorele să-și caute alte surse de hrană. Astfel, atacul rechinilor, pe 
coastele Australiei, și coasta Atlanticului American din ultimii 5 ani asupra oamenilor este 
fără precedent în istoria înregistrată.
 În 2014 relatam publicarea rezultatelor unor cercetările mai adânci care scot la 
iveală accentuarea încălzirii globale determinată de fenomenele ce se petrec în soare, pe 
de o parte și accentuarea fenomenului de fi erbere a pământului, realități demonstrate 
științifi c și cu un corespondent escatologic.
 Anul acesta 2019, am scris în martie că în ultimii 20 de ani, polul magnetic 
nordic s-a mișcat mult mai rapid, de la o viteză de 9,3 mile (jumătate de km) pe an la 
aproximativ 34 mile (55 km) pe an, plecând din nordul Canadei, peste Oceanul Arctic 
către Siberia. Polul nord magnetic, s-a deplasat din 1900 până în 2000 (100 de ani) 
aproape echivalent cu deplasarea din 2000 până acum în anul 2019 (~20 de ani). Cu 
o sută de ani în urmă, polul era situat în apropierea coastei nordice a Canadei. A trecut linia 
internațională de date, linia imaginară care trece prin Oceanul Pacifi c de la Polul Nord la 
Polul Sud, în 2017. În februarie 2019, polul magnetic nordic s-a afl at în mijlocul Oceanului 
Arctic și se îndreaptă spre Rusia.
 Scriam în ediția din iulie 2019 că luna iunie 2019 a fost cea mai călduroasă 
lună înregistrată vreodată, cu o caniculă puternică în Europa de Vest. Organizația 
Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat deja că anul 2019 este pe cale să devină 
unul dintre cei mai fi erbinți ani, perioada 2015-2019 devenind astfel cel mai fi erbinte 
interval de cinci ani din istoria înregistrărilor meteorologice.
 Dacă în urmă cu zece ani se făceau comparații la interval de cinci ani, s-a 
ajuns să se facă comparațiile la nivel de luni.
 The European Union’s Earth observation network, citat de APP, a declarat că 
luna iulie 2019 a fost cea mai fi erbinte lună din istoria măsurătorilor și că 2019 este 
declarat ca fi ind cel mai călduros an cunoscut în istoria pământului.
 Undele de căldură din ce în ce mai puternice au înregistrat recorduri în Europa, 
în luna iulie 2019, cu temperaturi neobișnuit de ridicate în jurul Cercului Arctic. Incendii 
ca din senin, fără precedent ca întindere și intensitate au ars în Siberia și Alaska, eliberând 
peste 100 de milioane de tone de CO2 în atmosferă în iunie și iulie 2019.
 În același timp, gheața din Groenlanda a vărsat zilnic cantități masive de gheață 
topită, însumând aproape 200 de miliarde de tone doar în iulie, potrivit Institutului 
Meteorologic Danez.
„În timp ce iulie este, de obicei, cea mai caldă lună a anului pentru glob, conform datelor 
noastre, a fost și cea mai caldă lună înregistrată la nivel mondial, cu o marjă foarte mică”, a 
declarat Jean-Noel Thepaut, șeful Serviciului de Schimbare Climatică Copernicus al UE. 
 Față de perioada 1981-2010, temperaturile medii ale lunii iulie, 2019 au crescut cel 
mai mult în Alaska, Groenlanda, Siberia, Asia Centrală și Iran; în zone mari ale Antarcticii; 
în Africa și Australia.
 La nivel global, iulie 2019 a fost marginal mai caldă - cu 0,04 grade Celsius (0,072 
Fahrenheit) - decât iulie 2016, care a fost un alt record al istoriei măsurătorilor.
 Trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. 
(Ps.115:3)
Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. El ridică 
norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din 
cămările lui. (Ps.135:6.7). Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce 
vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva 
mâniei Lui, nici să-I zică: “Ce faci?” (Dan.4:35).
 Nu uitați că Domnul Isus ne-a avertizat și a spus că în zilele din urmă Vor fi  
semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi  strâmtorare printre neamuri… (Luca 
21:25). 
 Eu cred și mărturisesc că schimbările climatice din zilele noastre, încălzirea 
globală mult discutată, sunt perturbările din soare, lună, stele și atmosferă, în general, 
ceea ce ne confi rmă și recentele descoperiri științifi ce. 
 ”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o 
Domnul Isus (Marcu 13:37).
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CE ESTE UN STRĂIN PENTRU TINE?

Slavomir Almăjan

 Iubite cititor, vreu să înțelegi că ceea ce scriu aici nu 
este un exercițiu intelectual ci o revelatie.  Atitudinea ta față 
de o situație depinde de modul in care defi nești sau accepți 
defi nirea situației respective. Trebuie să recunoști că starea 
haotică a societății de azi, depravarea până la absurd a omului 
“post modern”a pornit de la redefi nirea lucrurilor de către 
valeții puterilor întunericului.  Redefi nirea lucrurilor a avut ca 
scop răsturnarea ordinii fi rești a lucrurilor până acolo că astăzi 
nefi rescul este văzut ca normal iar normalul ca o aberație.  Au 
fost create   “științe” care să servească acestui scop.  Avem 
azi, ca urmare, o masă nebuloasă de “descoperiri”care nu sunt 
altceva decât străvechile tertipuri de ascundere a adevărului.  
Pavel vorbea din Dumnezeu când îi scria lui Timotei: “ferește-

te de îmotrivirile științei pe nedrept numite astfel!”  Dumnezeu știa de acum 2000 de ani 
că asemenea “științe” vor fi  fabricate tocmai cu scopul de a nimicii adevărul.  Care este 
răspunsul lui Dumnezeu la o astfel de intenție? “Mânia lui Dumnezeu se descopera din 
cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a 
oamenilor care înădușe adevărul lui Dumnezeu în nelegiuirea lor.”(ROM. 1:18)  Așa 
zisele combateri ale “îngustimii intelectuale” ale celor ce cred în Dumnezeu nu sunt doar 
niște “căutări” ale adevărului ci niște, cu viclenie pregătite și premeditate “necinstiri” la 
adresa Creatorului nostru.  Teoria Evoluției  a fost ridicată la rang de știință ca să scuze 
comportamentul animalic al omului cauzat de nelegiuire.  Mintea umană a fost atât de 
sălbatic bombardată de această minciună încât aberația evoluționismului a devenit ceva 
“evident” pentru omul de rând.  Și iată că Dumnezeu a fost eliminat din gândirea umană.  
“Științele” au redefi nit stări de perversiune și le-au numit “orientări”.   Conceptul de familie 
a fost reevaluat și s-a “largit prin adăugarea de noi “modele” ale acesteia.  Știți bine despre 
ce vorbesc… Este atât de diabolică această mișcare încât, iubite cititor, ține-te bine de 
adevărul lui Dumnezeu și de “defi nițiile “ date de El cu privire la ce este bine și ce este râu, 
la ceea ce este adevăr și ce este minciună.  Adevărul Lui este clar și răspicat, plătit și sfi nțit 
cu sângele nevinovat al Mielului lui Dumnezeu.

Robia Ascunsă (2)

Și fi indcă vorbeam despre “libertate” sau slobozenie, haideți să vedem ce zice 
Cuvântul despre asta:  “Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor 
cari crezuseră în El:  Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei:  
veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.”  (Ioan 8:30-32).
 Acum dar nu vorbim despre un fel de slobozenie, despre o categorie a 
slobozeniei, ci noi vorbim despre slobozenia, depre singura stare care poate fi  numită 
întru totul slobozenie. Este vorba despre o descătușare totală în vederea trăirii din belșug, 
în vederea bucuriei care întrece orice închipuire.  Haideți deci să vedem cum de suntem 
liberi prin cunoașterea adevărului și în ce constă deci libertatea mea și a ta ca urmare.
 Cunoașterea, după cum am spus mai sus, este crearea unui raport, a unei 
relații a interiorului nostru cu exteriorul.  Acest raport sau relație implică o schimbare 
lăuntrică, o defi nire a persoanei implicate în proces. Sunt două moduri de cunoaștere pe 
care gânditorii veacului acestuia le-au pus înaintea noastră:  cunoașterea paradisiacă și 
cunoașterea luciferică.  Cunoașterea paradisiacă este cunoașterea prin relație și atinge 
deplinătatea ei în iubire.  Cunoașterea luciferică implică disecția sau distrugerea.  Cealaltă 
formă a cunoașterii este prin contemplare și aceasta duce la stabilirea unui raport între 
subiect și obiect. Iubirea este cea mai adâncă formă a acestei cunoașteri iar raportul 
stabilit este indentifi care…  Isus Christos ne-a iubit pe deplin și S-a identifi cat cu starea 
noastră umană, și a creat un raport cu ramifi cații eterne.  Același lucru se întâmplă și 
cu noi, de cealaltă parte a ecuației. Deci prin identifi care noi devenim din Dumnezeu 
și primim atributele Lui prin înfi ere. Prin cunoașterea adevărului noi devenim curați 
(vezi Ioan 15). Schimbarea noastră se produce începând cu însuși miezul fi inței noastre, 
cu inima. Aceasta duce la transpunerea atributelor, a caracterului lui Isus Christos în 
fi ințele noastre, și prima mare libertate câștigată este eliberarea de propriul nostru eu.  
Prin lucrarea Duhului în noi, noi ne eliberăm de deșertăciunea gândurilor noastre și 
primim gândul lui Christos (vezi 1 Cor. 2:16).  Devenim prin această cunoaștere născuți 
din nou, deci liberi de păcat.  Prin lucrarea la care suntem chemați noi devenim liberi 
de limitele puterilor noastre, adoptând puterea nelimitată a lui Dumnezeu prin armătura 
pe care suntem chemați s-o purtăm (vezi Efeseni 6).  Devenim pe această cale liberi de 
pedeapsa pe care o merităm, de blestemul adamic, de limitele vârstei, ale timpului, ale 
celor trei dimensiuni, ale poftelor, și în ultima instanță liberi de moarte.

 Iubite cititor, acum că ai citit toate acestea, privește înlăuntrul tău și vezi 
cât de grele sunt lanțurile robiei tale.  Nu contează cât de grele sunt, cunoașterea 
adevărului le va rupe.  Cuvântul Lui este adevărul, legea Lui este adevărul, și El însuși 
este Adevărul.  Libertatea ta este doar la o bătaie de inimă departe.  Alegerea este a ta.  
Vrei lanțurile în schimbul slobozeniei?  Vrei pedeapsa eternă?  Nici una nici alta nu au 
fost rânduite de Domnul pentru tine.  Tu ți le alegi singur prin neascultare.  Libertatea 
este în El și numai în El!
 

A ramas unul din evenimentele de referinta ale istoriei.
In anul 1936 Jocurile Olimpice au avut loc in Berlin. 
Adolf Hitler intentiona ca in toate competitiile sa 
arate lumii suprematia rasei albe, trimful arianismului. 
Liderul german dorea sa faca din sport o alta platforma 
pentru  promovarea ideologiei sale.

Evenimentele insa au avut un alt curs. Un atlet de 
culoare in echipa USA, Jesse Owens, a invins atletii 
germani in 4 proble castigand 4 medalii de aur. 

Intr-un context contemporan in care raul social se 
perpetueaza pe motiv etnice, rasiale – evenimentul din 
1936 este bine de reamintit. Cu totii acceptam faptul 
ca natiuni precum cea americana si canadiana au fost 

construite pe elemente multirasiale din familii de emigranti. Acest fundament este insa 
erodat prin actiuni in care ura si defaimarea sunt larg raspandite.

Cu cateva minute inainte de recentul tragic eveniment din El Paso, Texas, a fost postat pe 
internet un document despre care autoritatile sustin ca ar apartine autorului masacrului. 
“Acest atatc este un raspuns la invazia hispanica din Texas. Eu imi apar tara in fata 
fenomenului de substituire culturala si etnica ce are loc. Fortele politice si economice 
conspira impotriva americanilor…Multi oameni cred ca lupta pentru recastigarea natiunii 
americane este pierduta. Batalia pentru recastigarea Europei si Americii este abia la 
inceput. Sunt onorat sa fi u printre primii ce ajuta la recuperarea tarii de la distrugere.”

Astfel de idei nu vin de niciunde. Autortul crimelor de la El Paso declara ca a citit “The 
Great Replacement” scriere ce l-a motivat in acest atac. Autorul acestei carti este francezul 
Renaud Camus. Cartea apartuta in 2012 abordeaza fenomenul revesibilitatii natiunilor 
cu aplicatii directe asupra recuperarii Europei din infl eunta si dominatia imigrantilor 
de culoare. Camus crede ca toate tarile occidentale trec prin acest process al inlocuirii 
populatiei in defavoarea rasei albe. Ideile sale au capatat credibilitate si prin promovarea 
lor in diferite canale media.

Intersant este faptul ca cercetarile demografi ce nu sustin ideile lui Camus, punctand faptul 
ca ideologia marii inlocuiri este distorsionata si nu refl ecta realitatea. Intr-un studiu realizat 
de Pew Research Center se estimeaza ca numarul de musulamni in Europa este sub 5% iar 
in 2050 ar putea atinge valoarea de 14%. Cel care a tras cu arma in El Paso – precum si alti 
ucigasi – vad in imigranti pericolul major pentru cultura si modul de viata nord-american. 

Din nefericire ideile lui Camus au inspirat numeroase alte acte de agresiune in ultimii 
ani - fi e ca s-au intamplat in Christchurch/New Zealand, in Pittsburgh/USA anul trecut in 
October sau recent in sinagoga din Poway, California.

Niciunul din cei care comit astfel de acte nu se pot defi ni in termenii valorilor crestine. 
Ceea ce cred si ar trebui sa manifeste crestinii este exact in directie opusa ideologiei 
inlocuirii rasiale.

Ed Stetzer declara: “…rasismul, suprematia albilor toate aceste idei nu au niciun suport 
in Crestinism. Crestinii se inchina la un Dumnezeu intruchipat intr-o persoana cu pielea 
maslinie, un evreu din Orientul Mijlociu. Rasismul nu este doar un alt pacat este o prostie 
pentru oricine se identifi ca cu valorile crestine...” 

Biblia este limpede in mesajul ei: “Să nu-l asupreşti pe străin şi să nu-i faci rău, pentru 
că şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.” (Exod 22:21); “Străinul să fi e privit ca un 
băştinaş între voi; să-l iubiţi ca pe voi înşivă, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. 
Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.” (Levitic 19:34). “Când Te-am văzut noi străin şi 
Te-am primit între noi, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Şi când Te-am văzut noi bolnav sau 
în închisoare şi am venit pe la Tine?! Iar Împăratul le va răspunde:– Adevărat vă spun 
că, ori de câte ori aţi făcut aşa unora dintre cei mai neînsemnaţi dintre aceşti fraţi ai Mei, 
Mie Mi-aţi făcut!” (Matei 25.38,40).

Modul in care ii tratam pe straini este modul in are il tratam pe Isus.

In canalele media va aparea in scurt timp o alta tragedie comparabila poate cu cea din 
El Paso sau Dayton. Puterea si speranta de a trece mai departe si prin viitoarele incercari 
vine de la Dumnezeu in care ne incredem si pe care Il slujim. El ne-a promis ca nimic 
nu ne poate separa de dragostea Sa – nici moartea, nici viata, nici ingerii, nici demonii 
nici o alta parte a creatiei (Romani 8.38,39) – noi nu suntem niciodata prea departe sa 
fi m atinsi de harul Sau. 
In loc sa ii vada pe imigranti ca un pericol, crestinii ar trebuie sa fi e cei care sa ii indrepte 
pe acestia catre Cel care este Calea, Adevarul, Viata (Ioan 14.6). Orice imigrant ce 
ajunge in zona aceasta este o oprtunitate misionara pentru Evanghelie. 

Daca vedem fi ecare persoana pe care am intalnit-o astazi ca o mare ocazie de a promova 
Evanghelia atunci ii vom vedea pe oameni asa cum Tatal din ceruri ii vede. Pentru ca 
intr-o zi vom putea fi  intaintea tronului din Ceruri “o mare mulţime, pe care nimeni 
n-o putea număra, din toate neamurile, seminţiile, popoarele şi limbile. Stăteau înaintea 
tronului şi înaintea Mielului, erau îmbrăcaţi în robe albe şi aveau ramuri de palmier în 
mâini.” (Apocalipsa 7.9)

In aceasta zi, toti cei ce am fost straini si calatori aici pe pamant (1 Petru 2:11) vom 
ajunge in fi nal acasa (Filipeni 3.20). 
Pe cine vei aduce cu tine acolo?

Emanuel C. Pavel, Vancouver BC Canada

***
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Libertate și Frică

      Nimic nou pe frontul de la Răsărit, 
am putea spune cu mâhnire, luând urma 
cetățenilor români de azi, obligați să-
și încheie vara printre cadavre, mafi oți, 
criminali, complici, demnitari suspecți, 
magistrați corupți și unii politicieni-killer.

     Suntem într-o criză morală acută. Nu numai 
campaniile electorale sau războiul hibrid, 
dar însăși evoluția organică a României în 
timp real prilejuiesc meditații dintre cele 
mai complexe. O țară debusolată și un 
popor de cvasi-muribunzi, spun pesimiștii. 
O mare speranță, spun responsabilii cu 
propagandele roz ale bazinelor politice, 
deja afl ate în avânt pre-electoral.

     Totuși, vrem nu vrem, în România, 
magma activă a relației electorale dintre 
politicieni și popor este, în procent de 

aproape 100%, prin tradiție, presurizată 
de manipularea prin dictatura ororii, cu 
iz de omor, abuz permanent de putere, 
comploturi, asasinat, corupție și violență, 
sadism, clanuri de crimă organizată cu 
gulere albe, sclavagism modern (trafi c de 
carne vie), terorism de stat (mineriadele), 
operațiuni speciale ucigașe (Colectiv), 
asasinate politice și genocid (execuția lui 
Ceaușescu și masacrele “Revoluției”), 
scenarii de bombardament informațional 
cu consecințe deosebit de grave asupra 
normalului biologic și psihic, precum și 
asupra moralului public.

     Sistemul actual a devenit un Căpcăun 
politic-ocult monstruos și volatil, atent 
apărat de o mașinărie instituțională diabolică 
de propagandă, forță, media-web, comandă, 
deturnare a justiției, dar și de paralizare 
a Libertății umane. Oare aceasta să fi e 
România dorită de popor?

     Bătălia pentru putere este în toi, dar nu 
ca o luptă elegantă cu miză de deschidere, ci 
mai degrabă ca o continuă subversivitate a 
ostracizării. Ținta și detonatorul de imaginar 
politic de masă sunt administrate poporului 
prin expunerea intensă și extinsă la orori 
criminale. Din nou, campaniile electorale 

Miezul uman adânc este revelat foarte 
târziu, dar în ultimii ani am afl at că 
în inima Martirului, a Prințului și a 
Sfântului Vladimir Ghika a locuit mereu 
un Artist, autorul unor superbe miniaturi, 
rămase multă vreme ascunse publicului 
românesc.
Monseniorul Vladimir Ghika (n. 25 
decembrie 1873, Constantinopol, Imperiul 

Otoman – d. 16 iunie 1954, Penitenciarul 
cu regim de maximă siguranță București, 
România), beatifi cat în 2013, a fost {pe 
lângă un prinț, preot, hirotonit și ortodox 
și catolic, apostol al carității și un martir 
ucis în închisoarea comunistă (un sfânt 
înmormântat fără cruce)} și un artist 
talentat. 

http://vladimirghika.fr/Dessins.html

Expoziția eveniment deschisă anul trecut 
la Muzeul Național de Artă din București 
ne-a convins de aceasta. Curatoarea Anna 
Maria Orban, studiind documente din 
arhivele Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 
a descoperit desene ale Monseniorului 
Ghika, de un mare rafi nament.

Expoziția de la Muzeul Național de Artă 
a pus în valoare cele două cărți de autor 
din epocă, gândite imaginal în întregime 
de Vladimir Ghika : mesaj, mijloace și 
ilustrații. Desenele miniaturale, de mare 

Monseniorul Vladimir Ghika, Artistul

precizie, demonstrează, pe lângă tehnică 
și virtuozitate, și cultura desăvârșită, dar 
și o fantezie bogată și sclipitoare. Sunt 
cărți apărute la începutul secolului trecut, 
Les intermèdes des Talloires  http://
vladimirghika.vladimir-ghika.ro/…/les-
intermedes-de…/ - are 43 de ilustrații, din 
care sunt expuse 25 de desene originale, 
și La visite des pauvres https://www.ssvp.
ca/si…/default/fi les/edu_-_fr_la_visite.pdf 
, o pledoarie pentru caritate, pentru care 
Vladimir Ghika preconiza o variantă cu 
ilustrații. 

Deși atât de târziu, aripile Artistului se 
desfac și pentru publicul contemporan, într-
un zbor de salut asupra culturii românești 
nemuritoare.

https://youtu.be/skkvPNvkSl4 (Dessins de 
Vladimir Ghika)

Angela FURTUNĂ

au loc de fapt pe arena virtuală, unde s-a 
pus în scenă un capital de serie horror. 
Zi după zi, în speranța ridicării nivelului 
de adrenalină al populatiei la supra-cote 
explozive, este turnat în hipofi za de stres 
lichidul fi erbinte al iluziei românului că se 
va face dreptate, că va fi  mai bine, că cei 
vinovați vor plăti. 

     Īn realitate, nimeni dintre satrapii-simbol 
nu plătește niciodată. Ei au doar funcția de 
mascotă politică satanică, de icon venerat 
necondiționat și de heraldică a mafi ilor așa-
zis politice, la adăpostul cărora a crescut 
Caracatița. Ei au doar menirea de a scoate 
oameni în stradă, de a-i otrăvi mental, de 
a-i târî la urne, de a-i fi  făcut să urască, după 
care sä exprime prin această ură o optiune 
politică.

     Prin Operațiunea Caracal, iată că și în al 
30-lea an de la Revoluție, o nouă mașinărie 
a crimei formatează creierul electoratului 
anului 2019. De la Ion Iliescu de la Moscova, 
și până la Dincă de la Caracal, pe fondul 
perfecționării demonice a manipulării 
media-web în masă, românii au cunoscut 
cea mai perfectă operă a lui Beelzebul, cea 
mai extinsă teroare a degradării publice, a 

exercițiului ofi cial criminogen instituțional 
de putere. Procedeul este extrem de toxic, 
obligând un popor foarte chinuit să intre, 
zilnic, prin efectele bombardamentului 
informațional, în mintea criminalilor și 
a Mafi ei, “frăgezind” astfel, prin tortură 
psihică, mecanismul de infl uențare a 
deciziei viitorilor alegători. Un război 
clasic nu ar fi  reușit să distrugă într-un 
mod atât de esențial mentalului colectiv 
din România. “Demonul sadismului și al 
prostiei încăpățînate”, de care vorbea în anii 
‘30 Eugen Ionesco, invocat și de Norman 
Manea acum cinci ani, și de mine astăzi, a 
lovit din nou. De peste 70 de ani, ingineriile 
fanatice și isteriile exorcizărilor macabre 
de tipul Experimentul Pitești au confi scat 
mentalul public, discursul propagandei și 
creativitatea social-politică, denaturând 
iremediabil esența umană a cetățeanului. 
     Trăim mereu sub amenințare, într-un 
abator uman ce este, în același timp, și 
real și virtual. Mai este aceasta o țară? 
Mai suntem, oare, oameni? Mai știm 
gustul esenței umane a vieții într-o Patrie 
sănătoasă? Mai putem, oare, trăi fără frică?

Angela FURTUNĂ

Autorităţile române, după explozia din Rusia: 
Nivelul radiaţiilor este încă în limite normale

Rodin Traicu, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare 
(CNCAN), a declarat că nivelul radiaţiilor din România e în limite normale, după explozia 
unei rachete cu propulsie nucleară în Rusia. Explozia, în urma căreia au fost degajate în 
atmosferă particule radioactive, a avut loc în data de 8 august, la o bază navală din regiunea 
Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), afl ată la circa 3.000 de kilometri de Bucureşti.

“În toată această perioadă cât am făcut aceste monitorizări pe tot teritoriul României, 
radioactivitatea probelor de aerosoli la o limită de avertizare de 50 de becquereli pe metru 
cub şi de alarmare de 200 becquereli pe metru cub, nu au depăşit 5 becquereli (unitate 
de măsură pentru radioactivitate - n.r.) pe metru cub, la Constanţa având, de exemplu 
2 becquereli pe metru cub, iar în Bucureşti 4,5 becquereli pe metru cub. Cele mai mici 
valori sunt la Arad, Baia Mare, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Piatra Neamţ şi Babele, 
adică pe tot teritoriul României”, a declarat Rodin Traicu, adăugând că CNCAN face 

“analize comparative la 24 de ore pentru a urmări orice fel de variaţie a radioactivităţii atât 
în aerosoli cât şi în depuneri fi xate şi în apă precum şi a radiaţiilor gamma”.

“Noi rămânem în alertă până când toate informaţiile culese atât la nivel european cu 
partenerii noştri de la ceilalţi regulatori din ţările limitrofe dar şi din analizele pe care 
le facem, vor confi rma faptul că nu există nicio modifi care a radioactivităţii mediului la 
nivel european sau în vreo ţară limitrofă României”, a mai spus preşedintele Comisiei 
Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare.

Şi Cosmin Ghiţă, directorul general al Nuclearelectrica, a precizat miercuri, într-o 
conferinţă de presă, că nivelul de radiaţii pe teritoriul României nu a crescut. Întrebat 
de jurnalişti dacă a primit vreo informare în legătură cu incidentul din Rusia, Ghiţă a 
răspuns: “Nu am primit niciun fel de informare decât cea de publică. Este un incident 
militar. Aşa cum a arătat şi CNCAN nu există o creştere a nivelului de radiaţii. Nici noi, 
la Cernavodă, unde monitorizăm aceste emisii, nu am sesizat o creştere a nivelului de 
radiaţii”. Rodin Traicu a susţinut că Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică de la 
Viena nu a publicat depăşiri ale nivelului de radioactivitate la nicio staţie din lume.

http://vladimirghika.fr/Dessins.html
http://vladimirghika.vladimir-ghika.ro/
https://www.ssvp/
https://youtu.be/skkvPNvkSl4
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O caracteristică principală a identității 
creștinului, este trăirea în unitate cu alți creștini. Toți 
aceea care am acceptat invitația Mântuitorului de a-L urma, 
facem parte din Trupul lui Hristos (Biserica) și avem atât 
chemarea cât și privilegiu de a trăi în dragoste și unitate. Să 
ai în jurul tău frați și surori cu care să fi i unit în gândire, 
în simțire și în scop, este dorința și rugăciunea Domnului 
Isus pentru tine și pentru fi ecare credincios. “Şi Mă rog nu 
numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin 
cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fi e una, cum Tu, Tată, ești 
în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fi e una în noi, pentru ca 
lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu în ei şi Tu în Mine 

–, pentru ca ei să fi e în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că 
i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17:20, 21,23).

Cu cine te identifi ci, sau cu cine te unești, îți marchează viața aici pe pământ 
dar și veșnicia. Cel care a decis ca să se unească cu Domnul Isus, adică să Îl urmeze, are o 
nouă natură (o nouă identitate). Dacă nu ai luat încă decizia să-L urmezi pe Domnul Isus, 
vreau să știi că Dumnezeu te iubește și cu răbdare așteaptă ca să-L primești în viața ta. Apoi 
te vei putea bucura și tu de frumusețea trăirii în unitate cu alți copii ai lui Dumnezeu.  

Caracteristic unui creștin este faptul că el caută părtășia cu alți creștini, într-o 
Biserică locală. Îmi plac foarte mult cuvintele Sfântului Porfi rie din Kavsokalivia, 
care descriu trăirea creștinilor în unitate: “Adevărați creștini suntem atunci când avem 
simțământul profund că suntem mădulare ale trupului mistic al lui Hristos, al Bisericii, 
într-o relație neștirbită de iubire, când trăim uniți în Hristos, adică atunci când trăim 
unitatea în Biserica Sa, având conștiința că suntem una. De aceea Hristos se roagă Tatălui 
Său zicând „ca ei să fi e una...Acesta este aspectul cel mai profund, semnifi cația cea mai 
înaltă a Bisericii. Aici se afl ă taina: ca toţi să fi e uniţi ca o singură persoană în Dumnezeu. 
Nici o altă religie nu mai spune ceva de felul acesta.” (Wounded by Love: The Life and 
Wisdom of Saint Porphyrios).  

Creștinii caută unitatea de dragul lui Hristos, nu de dragul unității. C. S. 
Lewis spunea: “Caută Unitatea și nu vei găsii nici unitate și nici adevăr. Caută lumina și 
adevărul și vei găsi Unitatea și Adevărul. ”Înainte ca să putem găsi părtășia cu frații 
și surorile noastre de credință, trebuie să avem părtășie cu Domnul Isus, umblând 
în lumină și adevăr. “Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, 
mințim şi nu trăim adevărul. Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, 
avem părtășie unii cu alţii, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat.” 
(1Ioan 1:6,7).

Unitatea creștinilor, sub autoritatea și Domnia lui Hristos, este o unitate 
vie, organică, este însuși Domnul Isus trăind în noi, prin Duhul Sfânt, adunându-
ne împreună în dragostea Lui. Această unitate nu este condiționată de pătura socială 
din care facem parte, de naționalitatea noastră, sau de alte elemente de genul acesta. „Nu 
mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte 
bărbătească, nici parte femeiască, fi indcă toți sunteți una în Hristos Isus” (Galateni 3:28; 
Coloseni 3:11). Această uitate este condiționată de faptul că suntem făpturi noi în Hristos, 
având toți aceeași natură divină, căpătată în dar, odată cu mântuirea. „Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au 
făcut noi.” (2 Corinteni 5:16). Toți cei care ne-am născut din Dumnezeu, Îl iubim pe 
Dumnezeu și Cuvântul Lui și avem călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. Ca 
și creștini, noi trebuie să ascultăm de poruncile Domnului și să practicăm disciplina 
spirituală. Credința noastră trebuie unită cu fapta. „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele 
ca să uniţi cu credinţa voastră fapta;” (2 Petru 1:5). Fiecare dintre noi suntem chemați ca 
să lucrăm la unitatea Bisericii și să stăruim în legătura frățească și unitate Duhului. „Ei 
stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” 
( Faptele Apostolilor 2:42).

 Creștinii nu pot experimenta unitatea spirituală cu cei care nu Îl urmează 
pe Dumnezeu. Nu spun că dacă ești creștin nu ai putea să ai relații cu cei necreștini. Chiar 

dimpotrivă, suntem chemați să-i iubim pe necreștini, să le facem bine, să îi lăsăm să vadă 
felul nostru frumos de viețuire ca și ei să vină la Hristos. Dar la nivel de spirit, creștinul nu 
va găsi unitate cu cel necreștin, pentru că din punct de vedere spiritual, creștinul este viu în 
Hristos iar necreștinul este mort în greșelile și în păcatele lui. Oricât am agita uleiul și apa 
într-o sticlă, ele nu vor fi  niciodată aceeași substanță, ci vor rămâne totdeauna substanțe 
diferite.

Unitatea creștină nu înseamnă toleranță. Cu cât arde în noi mai tare focul 
dragostei pentru Dumnezeu, cu atât mai mult nu numai că fugim de păcat, dar ne 
și îndepărtăm de tot ce pare a fi  rău. Creștinul nu poate spune răului bine, de dragul ca 
o persoană care trăiește un stil de viață contrar Legii lui Dumnezeu să se simtă inclus în 
comunitatea celor credincioși. Aceasta este ca și cum o persoană și-ar face voit o rană și ar 
împinge mizerie în rana deschisă. Infecția și putrefacția toleranței va cuprinde treptat tot 
trupul, iar dacă acesta nu este tratat și infecția nu este scoasă din organism, el poate chiar 
să și moară. Noi suntem chemați să fi m una cu cei care Îl urmează pe Domnul Isus, dar 
nu și cu lumea păcătoasă. Altfel, cum vom putea să fi m lumină și sare pentru cei pierduți 
și departe de Dumnezeu? „Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, 
prin ce va fi  făcută din nou sărată?! Nu mai este bună la nimic, decât să fi e aruncată afară 
şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. Tot aşa să lumineze şi lumina 
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl 
vostru, Care este în ceruri.” (Matei 5:13, 14a,16)

În zilele de acum, contrar Scripturii, văd multe Biserici fl uturând drapelul 
toleranței, ca și cum acesta ar fi  o virtute sau ceva cu care ar trebui ca să te mândrești. Nu 
e de mirare că Domnul Isus a pus întrebarea: “Vă spun că le va face dreptate în curând. 
Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8). Mă rog ca 
răspunsul la această întrebare să fi e: “Da!”, atât în dreptul meu, cât și dreptul fi ecăruia 
dintre dumneavoastră. 

Va continua.
MARINELA BUZAS / luminipentrusufl et.com

Sursa: g4media.ro / 16 Martie 2019

IDENTITATEA
Identitatea creștinului și unitatea

“îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste şi căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii.” (Efeseni 4:2b,3).

http://luminipentrusuflet.com/
http://g4media.ro/
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Note, stări, zile
de Andrei PLEȘU

● M-a emoționat să văd că peste 20.000 
de oameni, din țară și din diaspora, au 
înțeles să vină la București, pe caniculă, 
cu mijloace proprii („Aș! Finanțați de 
„reacțiune“!), în amintirea demonstrației pe 
care, cu un an în urmă, „instituțiile“ statului 
înțeleseseră să o „rezolve“ golănește, cu 
pumni, gaze lacrimogene, pompe de apă, 
minciuni manipulatorii, pe scurt cu furie 
mitocănească ambalată „legislativ“. N-au 
fost 250.000, cum se tot anunțase, dar au 
fost sufi cient de mulți ca să ne mîngîiem 
cu sentimentul că „societatea civilă“ există 
încă.

Demonstrația de anul acesta ne oferă însă 
prilejul unei refl ecții mai nuanțate asupra 
abuzului polițienesc care ne-a indignat și 
dezgustat data trecută. Am afl at că există și 
un alt tip de „abuz“, mai fățarnic, un abuz 
de natură să deturneze sensul civismului, să 
valorifi ce deviatoriu solidaritatea populară, 
să transforme protestul în materie primă 
electorală, mediatică, propagandistică etc. 
Partidele de opoziție își anunță, inimos, 
prezența în piață, candidații la președinție 
profi tă de înghesuială ca să adune semnături 
pentru succesul propriu, iar partidul de 

guvernămînt, în loc să-și ceară scuze pentru 
reacția de anul trecut, în loc să ofere explicații, 
anchete lămuritoare, măsuri punitive pentru 
vinovați, se transformă în mătușă grijulie, 
duioasă, înamorată de insomnia națiunii. 
Un reprezentant notoriu al PSD (fost 
ministru) propune, generos, ca ziua de 10 
august să devină „Ziua Unității Civice“ 
(un exemplu exasperant de șmecherie 
nătîngă), iar o altă vedetă a partidului 
înlocuiește dispozitivele de gazare utilizate 
anul trecut, la comanda colegilor săi, cu 
mulțumiri tandre adresate protestatarilor: 
au fost cuminți, înțelepți, democrați. Și – 
ca şi el! – s-au ferit să „politizeze“… Cît 
despre „forțele de ordine“, au trecut de la 
bîtâ la concubinaj. Se ocupă, cu lacrimi în 
ochi, de nevoile demonstranților: să nu le 
fi e sete, să ajungă cu bine înapoi acasă, să 
fi e îmbrățișați cu drag și îndemnați să mai 
poftească și altădată, cînd vor avea chef! 
Una peste alta, adunarea din 10 august a 
fost, anul acesta, un „succes“ pentru toată 
lumea. De-acum încolo, ne vom întîlni 
regulat și vom încununa fi ecare reîntîlnire 
cu o sîrbă patriotică.

N-aș vrea să se înțeleagă că prefer confl ictul 
sîngeros, că vreau „scandal cu orice preț“, 
dar atrag atenția că și cordialitatea mimată, 
festivismul ipocrit sau preluarea unui 
eveniment popular în sfera intereselor 
proprii (de carieră sau de partid) e, în alt 
fel, periculoasă și perdantă pentru oamenii 
de bună credință. Politicienii noștri sînt, în 
această privință, bine orientați „strategic“: 
își etalează solemnitatea (gata de sacrifi ciu) 
dinaintea marilor aniversări istorice, pupă, 
smeriți, moaște și recită „Tatăl Nostru“ în 
văzul publicului creștin, ca să se vadă că sînt 
gata de călugărie și răstignire și că lucrează 
direct cu Dumnezeu. Din păcate, există 
români „de-ai noștri“ care se lasă fraieriți 

pios, „gîndesc pozitiv“ și votează mistic… 
Iar în timpul liber savurează, ajutați de 
mass-media, sinistre nenorociri locale, 
utilizate, luni întregi, ca entertainment sau, 
iarăși, ca „armă“ de luptă politică, sau cîștig 
gazetăresc.

● Viciile de funcționare instituțională 
la nivel „macro“ sînt foarte grave, dar 
din fericire rapid perceptibile, evidente, 
dacă nu chiar strigătoare la cer. Dar asta 
face ca viciile la nivel „micro“ să treacă, 
adesea, neobservate, rămînînd, pe termen 
lung, nereformabile. Spre ilustrare, voi 
semnala cîteva experiențe de vacanță, în 
diverse locuri ale țării. „Instituția“ pe care 
o am în vedere este aceea a „serviciilor“. 
Nu, nu a serviciilor de informații, ci a 
serviciilor publice curente, cele a căror 
bună administrare pare subînțeleasă și 
la îndemînă. Despre ele s ar putea scrie 
o carte compactă. Mă opresc la cîteva 
asemenea „accidente“, semi-amuzat, dar și 
semi-isteric.

Mergi să mănînci la un restaurant bine 
plasat, ceri lista de bucate și comanzi, 
cu ochii pe meniu, „cartofi  gratinați cu 
broccoli“. „N-avem!“ „A, n-aveți broccoli“ 
– spui, încercînd să fi i înțelegător. „Nu, 
n-avem cartofi !“ – ți se răspunde prompt. 
Carevasăzică, „tradiționalii“ cartofi  s-au 
reîntors, defi nitiv, în America… Altă 
comandă: „O salată de fructe, vă rog.“ (E 
scrisă în meniu la „deserturi“.) „N-avem!“ 
Unele deserturi sînt infi nit mai „sofi sticate“, 
dar materia primă pentru o banală salată de 
fructe lipsește. Criză! În alt loc, citești, la 
oferte, „supă de ceapă“. Asta da, asta nu 
mai e ceva chiar la îndemînă. Ceapă avem, 
slavă Domnului, dar rețeta franțuzească a 
combinației e doar pe net. Așa că, pentru 
simplifi care, improvizăm autohton: într-o 

zeamă de tip „vegeta“ aruncăm cîteva felii 
de ceapă inexpresive și, deasupra, instalăm 
o bucată de pîine prăjită cu brînză. Nici 
o legătură cu supa de ceapă de la ea de-
acasă. Rămîi perplex și melancolic: nici 
un bucătar nu e obligat să pună în meniu 
o asemenea „exotică“ rețetă. Dar dacă tot 
o pune, de ce nu face efortul minim să-i 
caute măcar alcătuirea pe Google? Adaug, 
trist, că stăm prost cu școala de chelneri 
(cu mici excepții): au ocupate doar două 
mese, dar trebuie să te agiți intens ca să le 
atragi atenția, nu sînt stingheriți de lacunele 
culinare ale „stabilimentului“ unde 
lucrează, sînt cînd de un servilism jenant, 
cînd de o fudulie isterică și, de multe ori, 
nu știu ce au de vînzare. „Un gin tonic, 
vă rog!“ „N-avem!“ „Păi, am văzut la bar 
sticle de gin!“ „Gin avem, dar nu de care 
ziceți dvs.!“ „Apă tonică aveți?“ „Cum să 
nu?!“ „Atunci aveți și gin tonic!“ „A, da?“

Nu pretind că nu există și chelneri de 
ispravă. Dar, statistic vorbind, ar mai fi  
de lucru… Reforma reală trebuie să fi e 
integrală. Și să pornească de la un inventar 
de necesități globale: n-avem autostrăzi, 
n-avem destule spitale, n-avem școli ca 
lumea, n-avem closete publice curate, dar n 
avem nici pedagogi bine califi cați, n avem, 
iată, nici școli de chelneri bune, n-avem 
nici negustori pricepuți și cinstiți, nici 
funcționari publici profesioniști, n-avem de 
mai nici unele… Cine-i de vină? Ghinionul 
istoric, străinii, otomanii, fanarioții, rușii, 
ungurii, comuniștii, capitaliștii, liberalii, 
iliberalii, americanii, aroganții macho, 
transsexualii, stînga și dreapta. Toți! Sîntem 
loviți de soartă. Un popor de zîne, încălecat 
de toți zmeii cerului și pămîntului. Asta-i 
situația!
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3. Vânt de libertate dinspre Vest

Stăteau în picioare, cu automatele la 
piept și cu ochii pe noi. Eram gata de plecare 
când, Adam mi-a șoptit abia perceptibil:

- Când voi sări la ei să te apleci în 
față pe bancă și să stai liniștit: Nu-ți risca 
viața! In treizeci de secunde voi fi  la lanul 
de porumb, iar de acolo, voi fi  liber! Ei vor 
începe să tragă, dar eu voi fi  departe atunci. 
Cred că astăzi n-o să mai lucrați. O să fi e un 
motiv să vă mai odihniți și voi. Sper să ne 
mai revedem, Doamne ajută! A zis el. 

- Ce ai mă calule de povestit? Ai 
nevoie de nevastă-ta? A strigat tare soldatul 
de lângă Adam, aplicându-i în spate, o 
lovitură scurtă, cu patul armei! 

Adam n-a răspuns provocării, dar eu 
îi simțeam însă încordarea, după ritmul 
greu și rapid al respirației, în ceafa mea: 
Tremura de nervi și se stăpânea cu mare 
greutate, să nu-l pocnească pe soldat!

In sfârșit, scârțâind din toate 
încheieturile, camionul nostru a plecat din 
loc, urmându-le pe celelalte. Prelata veche 
cu care era acoperit, avea ici și colo, găuri 
mari: Nu era nevoie să privim prin ele: 
Știam de mult cu toții, spre ce localitate 
mergeam.

Până la lagăr, făceam cam o jumătate 
de oră dar nimeni nu avea ceas, așa că, mi 
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s-a părut că am ajuns acolo prea repede: 
Era încă destul de dimineață, o vreme rece 
și ploioasă de octombrie. 

Cerul era acoperit de nori, iar ploaia 
parcă stătea să cadă, în orice moment. Nu 
mai simțeam praful care se ridica de obicei, 
în urma camioanelor: Acum, sufl a doar un 
vânt umed și rece, de toamnă târzie. 

Lângă poarta lagărului, camionul 
nostru s-a oprit, pentru că se oprise și 
camionul din față: Soldații care ne păzeau, 
discutau ceva între ei când brusc, am simțit 
în spatele meu, că locul era liber și am întors 
instinctiv capul:

Adam se ridicase rapid, lovise deja doi 
soldați cap în cap, de la al treilea smulse-se 
automatul și a sărit jos din camion, fugind 
spre câmp. A luat-o imediat la dreapta, spre 
tufi șurile de răchită, de care îmi vorbise. 
Vântul sufl a tare din față, dar el alergase 
deja aproape jumătate din distanța până la 
tufi șuri, când s-au dezmeticit toți soldații 
care ne păzeau:

- Trageți! Trageți! Un deținut a scăpat! 
E înarmat, fuge către tufi șurile din câmp: 
Trageți! Au început ei să strige.

Alertați de strigăte, soldații din curte 
au întors capul spre poartă: Soldatul care 
era în turnul de pază, avea însă cea mai 
bună vedere asupra situației și a început să 
tragă primul, rafale lungi, urmat imediat și 
de alții. 

 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)
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- Culcat! Toți la podea! Nu mișcă 
nimeni! Vă împușc pe toți! A strigat unul 
dintre soldații care ne păzeau, ținând arma 
îndreptată spre noi. 

Am rămas cu toții lipiți de podeaua 
camionului, în timp ce în jur, se auzeau tot 
mai multe rafale de arme automate. Imi 
închipuiam că Adam era departe, poate 
ajunsese la tufi șuri și scăpase, pentru că 
armele încă mai răpăiau, în urma lui:

- Trageți prin secerare boilor! Striga 
tare ofi țerul care conduse-se coloana de 
camioane.. 

- Dă-mi automatul mie, măi idiotule! 
A urlat el la un soldat! 

Apoi, în mai puțin de un minut, s-a 
făcut liniște în jurul camionului nostru. 
Auzeam cum vorbeau încet, soldații între 
ei:

- Ai văzut mă cum l-a luat în plin tov. 
Căpitan? Măi ce l-a ochit!

A urmat apoi îmbarcarea în camioane 
și întoarcerea la penitenciar: La noi în 
camion, au urcat alți trei soldați, care ne-au 
somat să rămânem culcați la podea. 

Așa culcați pe jos, am fost aduși 
înapoi la Timișoara, fără să mai lucrăm în 
ziua aceea! La apelul care a urmat imediat, 
evident, lipsea unul dintre noi: Lipsea 
Adam Brumaru!

Intorși în celulă, priveam unii la alții 
cu tristețe, și rușine: Primisem cu toții o 

lecție de curaj pe viu, înțeleasă de fi ecare 
dintre noi, așa cum se pricepea. 

Sigur, fi ecare își avea scenariul lui, 
dar dintre toți însă, numai eu cunoșteam 
cel mai bine, adevărul: Acum știam sigur 
că Adam fusese ucis! M-am așezat jos la 
locul meu și am încercat să refac în gând, 
ultimile clipe de viață, ale acestui erou:

După ce-i luase prin surpridere, pe 
cei trei soldați care ne păzeau, și smulsese 
automatul din mâna unuia dintre ei, el 
sărise jos din camionul nostru oprit lângă 
poarta lagărului. 

Nimeni nu se aștepta la așa ceva, iar 
Adam a avut timp să se depărteze de poartă, 
fugind pe câmpul de trifoi, spre tufi șurile 
de răchită din dreapta porții lagărului. 

Păstra încă în mână automatul luat de 
la soldat, dar apoi l-a aruncat, ca să poată 
fugi mai ușor. Se apropia tot mai mult de 
tufi șurile salvatoare când, în spatele lui au 
început brusc, rafalele de arme automate. 

Gloanțele loveau pământul în jurul 
lui, ricoșând din orice: Continua să fugă! 
Mai avea câțiva metri până la marginea 
tufi șurilor de răchită când, a văzut în 
apropiere un om așezat jos, privind la el cu 
ochii măriți de spaimă. 

Omul tăiase crengi subțiri de răchită 
tânără și Adam știa că din aceste crengi, 
consătenii lui împleteau coșuri de nuiele, 

http://dilemaveche.ro/


ROMANIANTIMES

VLADIMIR TISMĂNEANU10

Limbajul secret al destinului  

Haralambis Angourakis (1951–2014) a citit cam 
aceleași cărți anti-totalitare pe care le devorasem și eu 
(Soljenițîn, Djilas, Koestler, Orwell, Roy Medvedev). 
Nu existau secrete pentru el în ce privea natura despotică 
a comunismului de tip sovietic. Însă trăia cu iluzia că 
stânga revoluționară se poate reinventa, se îmbăta cu 
elixirul radicalismului utopic. I-am spus la un moment 
dat ce gândeam, nu ne-am certat, dar era clar că mergem 
în direcții diferite. Prietenia noastră devenise o teacă în 
care cele două săbii nu puteau conviețui.

Am mai comunicat, foarte rar, cu el în anii ’80. Ai lui au 
revenit în Grecia în 1979. Eu am părăsit România în 1981. Țin minte că l-am sunat de la 
Paris, am vorbit îndelung. Mi-a scris mai târziu, eram la Philadelphia, îi trimisesem adresa 
mea. Mi-a spus că își pune speranțe în Gorbaciov, insista să vin în vizită în Grecia, altfel, 
spunea, nu ne vom mai vedea decât în vreun cimitir. Ultimul său mesaj a fost o felicitare de 
Anul Nou, prin 1992, cu antetul PC din Grecia și cu un citat antifascist din Yannis Ritsos. 
I-am văzut numele într-un articol din The Economist, era, cred, prin 2004 sau 2005, invoca 
necesitatea unui front global al stângii, dincolo de divergențele ideologice vetuste.

A condus Departamentul de Relații Externe al PCG, a ajuns membru al CC. Devenise 
un militant, un revoluționar de profesie, își abandonase cariera în domeniul astrofi zicii. 
Apoi, a intrat în Parlamentul European, unde a susținut linia extremei stângi cu vehementă 
pasiune. Credea sincer în acele găunoase slogane? Bănuiesc că da. Mi-ar plăcea să cred 
că în clipele de solitară refl ecție pe tema istoriei comunismului, va fi  recunoscut, asemeni 
văduvei lui Nikos Beloyannis, dezastrul moral al mișcării cu care s-a identifi cat total. Mi-e 

teamă însă că a rămas complet înțepenit în carcasa convingerilor sale leniniste. A fost, în 
fond, ceea ce Czesław Miłosz a numit, în Gândirea captivă, un sclav al Istoriei. Nu era un 
conformist ori un oportunist, alta era plămada din care era făcut. Aceea a adepților fanatici 
despre care a scris și Eric Hoff er. A rămas până la sfârșit un true believer. Cel mai bun 
prieten al tatălui său a fost Grigoris Farakos, un partizan al de-stalinizării gorbacioviste. 
Hara nu l-a urmat. A rămas fi del dinozaurilor leniniști. Când am afl at că a votat în PE 
împotriva unei rezoluții de condamnare a încălcărilor drepturilor omului în Cuba, m-am 
cutremurat. Trăise în România lui Ceaușescu, tremurase și el de groaza Securității...

La Bruxelles, a fost unul dintre susținătorii poziției PSD în privința protestelor din 
ianuarie 2012. S-a opus cu tărie proiectelor menite să condamne comunismul. A susținut 
regimul Miloșevici în Serbia și, mai apoi, demagogia putinistă. A făcut parte din grupul 
de „observatori” ai referendumului neconstituțional din Crimeea. M-am frecat la ochi și 
când am văzut că a mers acolo în compania extremiștilor de dreapta. De fapt, nu trebuia să 
mă mir. Fanatismul anti-capitalist, anti-american și anti-european, ca să nu mai vorbesc de 
cel anti-israelian, justifi ca, pentru acești oameni, orice salt moral, orice alianță, indiferent 
cât ar fi  ea de impură doctrinar. Greu de imaginat poziții mai opuse decât acestea și cele 
pe care le susțin eu. Arthur Koestler vorbea despre un limbaj secret al destinului. Cred că 
avea dreptate.

Am acasă la mine mătăniile de chihlimbar pe care mi le-a dăruit în 1968. Fuseseră ale 
tatălui său. Fiul meu, Adam, mi-a adus de la Salonic un nou șirag, albastru. Nefericit cel 
care, adolescent fi ind, nu a trăit asemenea prietenii. Una din primele cărți pe care le-am 
citit în germană a fost Narziss und Goldmund a lui Hermann Hesse. Et pour cause...
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Vocația revoltei selective

În perioada interbelică, o știe oricine a citit cartea lui François Furet despre trecutul unei 
iluzii ori memoriile lui Arthur Koestler, antifascismul a fost manipulat cu maxim cinism 
de către propaganda comunistă. După război, în ultimii ani de viață ai genialissimului 
generalissim, a prins fi ință și avânt „mișcarea pentru pace”. De la Wroclaw la New York, 
pacifi știi staliniști erau într-o stare de perpetuă agitație și indignare. Erau denunțate crimele 
americane din Grecia, Turcia, Coreea și poate din Patagonia.

Supraviețuitorul de profesie Ilya Ehrenburg se sufoca de revoltă împotriva „instigatorilor la 
război”, iar Aleksandr Fadeev, președintele Uniunii Scriitorilor din URSS, înfi era „hienele 
dactilografe”, o categorie în care îl includea până și pe docilul tovarăș de drum, Jean-Paul 
Sartre. Mai târziu, Václav Havel a scris un eseu despre cei care susțin mitul echivalenței 
morale între Estul totalitar și Vestul democratic. Cred că aceste teme sunt astăzi la fel de 
actuale ca în urmă cu câteva decenii. Înclinația spre auto-amăgire nu a dispărut, revolta 
selectivă rămâne contagioasă.

Tema a fost discutată cu ani în urmă de doi gânditori post-marxiști, regretații Ágnes Heller 
și Ferenc Fehér, într-un eseu apărut în revista New German Critique. Titlul era cât se poate 
de revelator și, în fond, neliniștitor: „Europa de Est în umbra unui nou Rapallo”. În acei ani, 
stânga umanistă din Est era anti-totalitară, lucidă și conștientă de capcanele propagandei 
sovietice. Stânga ofi cială, ceea ce profesorul Stephen Kotkin a numit societatea necivilă, 
paria tocmai pe credulitatea nemărginită a atâtor intelectuali, mai tineri ori mai puțin tineri, 
din Vest. Exista, oferit de Kremlin, notoriul „Premiu Lenin pentru întărirea păcii între 
popoare” (primit și de Mihail Sadoveanu în 1961). Nu fusese „Decretul asupra păcii” 
unul dintre primele semnate de Lenin ca președinte al Consiliului Comisarilor Poporului? 
Vorba lui Leszek Kołakowski, minciuna este sufl etul nemuritor al comunismului. Să ne 
amintim de George Orwell, de Ministerul Păcii care se ocupa cu pregătirea și întreținerea 
războiului permanent...

În anii ’80, m-am ocupat de tema mișcărilor pacifi ste independente din Blocul Sovietic 
într-un volum pe care l-am editat și care a apărut la editura Routledge în 1990. Între autori, 
disidentul maghiar Miklós Haraszti și cel sovietic Eduard Kuznetsov. Am citit destule cărți 
despre metamorfozele neutralismului pacifi st pentru a ști să disting între anti-militarismul 
onest și naivitatea devenită program politic în Vest. Este și tema unei faimoase dispute 
dintre Leszek Kołakowski și istoricul britanic E. P. Thompson, unul din liderii intelectuali 
ai pacifi smului unidirecțional, adică anti-NATO, din Occident. Cât privește marile congrese 
de luptă pentru pace, premiile internaționale purtând numele lui Lenin și campaniile care 
le acompaniau, nu cred că există un text mai revelator și mai sfâșietor decât un pasaj 
din volumul al treilea din Arhipelagul Gulag de Aleksandr Soljenițîn. E vorba de felul 
în care percepeau deținuții din infernul concentraționar sovietic tiradele demagogice ale 
„partizanilor păcii” dirijați și de atâtea ori stipendiați de Kremlin.

Ne afl ăm în Kazahstanul de nord, doi deținuți tocmai au reușit o evadare care se va sfârși 
tragic. Merg în noapte prin stepă, aproape muribunzi, înfometați și însetați. Găsesc, în fi ne, 
un cal, îl ucid și îi sorb direct sângele din rana deschisă: „Partizani ai păcii! Exact în acel 
an vă reuneați la Viena și la Stockholm, vă desfătați cu băuturile sorbite cu paiul”. După 
care, numindu-i pe doi dintre cei specializați în turismul păcii, Soljenițîn scrie: „V-a trecut 
vreodată prin minte că existau concetățeni ai versifi catorului Tihonov și ai jurnalistului 
Ehrenburg care își stingeau setea adăpându-se din cadavrele cailor? Vi s-a explicat oare 
vreodată că în Uniunea Sovietică acesta este sensul real al cuvântului pace?”

PS: O precizare. În ceea ce-l privește pe Sartre, în 1948, la Congresul de la Wroclaw, 
Aleksandr Fadeev l-a numit „această hienă dactilografă, acest șacal înzestrat cu stilou” 
(sursa: Jean Sevillia, Terorismul intelectual, Humanitas, 2007, p. 22). „Vipera lubrică” e 
a lui Vîșinski, împotriva lui Buharin (citat de mine în Diavolul în istorie). Zoomorfi smul 
ca formă de deriziune și degradare a celui stigmatizat făcea parte din recuzita stalinistă 
(năpârci, lipitori, păduchi). Dezumanizarea celui decretat drept inamic era specifi că 
totalitarismelor comunist și fascist.

După ce Nikita Hrușciov a denunțat cultul lui Stalin la al XX-lea Congres al PCUS, în 
februarie 1956, Fadeev, autorul Înfrângeriiși al Tinerei gărzi și-a tras un glonte în cap. 
Imediat după moartea lui Stalin, Ilya Ehrenburg a publicat nuvela Dezghețul, al cărei titlu 
a devenit simbolul unei întregi perioade. Dar chiar și în memoriile sale, altminteri profund 
anti-staliniste, apărute în revista Novîi Mir, Ehrenburg nu a revenit asupra implicării sale 
în marea înscenare globală numită „mișcarea pentru pace”.

Despre indignările cu geometrie variabilă ale stângii vestice am scris un întreg capitol 
în cartea mea The Crisis of Marxist Ideology in Eastern Europe: The Poverty of Utopia 
(Routledge, 1988, apărută în traducerea Laurei Lipovan la Polirom). A fost tradus în 
revista L’Homme et la société cu un comentariu critic, dar echilibrat, de Michael Löwy, 
un gânditor cunoscut pentru scrierile sale despre intelectualii revoluționari, de la tânărul 
Lukacs și Ernst Bloch la „Che” Guevara. În revista Agora, condusă pe atunci de Dorin 
Tudoran, Mihai Botez a scris o percutantă cronică a acelei cărți.
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         Actualitatea la zi 

Americă, iată că fi ii tăi nu-ți mai ascultă cuvântul,
Căci fără Cuvântul lui Dumnezeu tu i-ai crescut
Dându-le droguri și alcool care sunt pe de-a rândul
Iar fărădelegea„ crește ramifi cându-se de neîncăput! 

Cartea sfântă ai scos-o de unde trebuia cel mai acut, 
Din școli și fi i ți-au crescut ca puii de lei în vizuini, 
În instinct, fără lege și al învățăturii sfi nte început;
Ca-n tot locul să aducă teroare, moarte și suspin. 
Așa zisa “civilizație”, a „îmbunătățit” această stare
Cu desfrâu, urâciuni și-a tehnicii neiertătoare fi ară:
Jocuri pe computer, tablete, telefoane, ce-acum scot gheare,
Și manipularea intră-n tineret din neștiință  și-l doboară.

Familia se înlocuiește abrupt și brutal cu coabitarea
Și „single mom”erodează adânc și repede viul societății
Iar oamenii politici se investighează reciproc, nu caut rezolvarea;
Violența erupe, zguduie și sfâșie tot mai tare fi rul vieții.    
Familii ce rămân sunt tot mai subțiri și cu vieți  tot mai scurte,
Că destrămarea le vine direct și repede pe valul necredinței;
Și comunități mii, intru în confuzii și spaime, neîntrerupte;
Că-nlocuirea lui Dumnezeu vine cu autodistrugerea fi inței.

Dar totuși va veni ceva nou  încurând sub acest soare,
A Domnului Glorie și Putere pe fața pământului;
Iar povara, durerea și moartea, se vor topi-ntr-o ușurare,
În bucurie și răsplătire  veșnică, în Împărăția Lui.  

Amin !
Vasile Ghiță 
8-8-2019

http://80.ai/
http://moldova.europalibera.org/
http://moldova.europalibera.org/
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29 septembrie 2019
Royer Park, Roseville, California

Ca in fi ecare an, Festivalul Romanesc din Sacramento este organizat de Centrul 
Comunitatii Romanesti din Sacramento pe data de 29 septembrie 2019. Anul acesta 
vom avea ca invitati Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul- Junii Sibiului, solisti 
de muzica populara: Aurora si Sandel Mihai, Oana Tomoiaga, Sanziana Stefan, Gabriel 
Marinel Dumitru, Viorica Onut, solisti de muzica usoara: Gheorghe Gheorghiu, Abigail 
Budak, Ionut Dulgheriu, Mariuca Bursuc, Esther Bercea, solistul de muzica clasica: 
tenor- Romeo Saleno si alti artisti locali. Programul artistic va fi  prezentat de Boris 
Budac. Pentru mai multe amanunte, vizitati-ne pe FaceBook la 
https://www.facebook.com/groups/RomanianCenterSacramento/

Festivalul Românesc în Sacramento

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii” Sibiu” este cea mai 
veche formație de dansuri populare a României și una dintre cele mai vechi din 
Europa. S-a născut în 1944, din inițiativa maestrului coregraf Ioan Macrea și 
s-a transformat din formație de amatori, la început bărbătească, apoi mixtă, în 
ansamblu profesionist, adevărat ambasador al culturii tradiționale de pe întreg 
cuprinsul României. Peste 45.000 de spectacole, peste 600 de turnee efectuate 
în România, întreaga Europă, America de Nord, Asia şi Africa, peste 100 de 
premii naționale și 60 de premii internaționale, peste 3.600 de dansatori – sunt 
cifrele care conturează activitatea de 72 de ani, neîntreruptă, a Ansamblului 
Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului.  În prezent, ansamblul numără 
peste 100 de membri şi colaboratori, funcționând ca formație profesionistă de 
spectacole, cu secție muzicală şi coregrafi că în cadrul Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu. 
În repertoriul ansamblului se regăsesc patruzeci și cinci de suite coregrafi ce 
din toate zonele folclorice ale țării, obiceiuri, suite instrumentale și vocale de 
virtuozitate şi spectacole de teatru muzical-coregrafi c. Într-un parcurs de 72 
de ani, Junii Sibiului se identifi că prin profesionalismul cu care este construit 
fi ecare spectacol, prin talentul şi dăruirea artiștilor, prin echipa de specialiști 
implicată în montări, prin recuzita extrem de diversă și interesul de a valorifi ca 
culegerile și prelucrările din folclor prin intermediul spectacolului folcloric.

La 1 august 2019, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat 
decretele de decorare a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-
Junii Sibiului” și a doamnei Silvia Macrea, manager al Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” 
Sibiu. Astfel, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la înfi inţarea Ansamblului 
Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, în semn de apreciere pentru 
activitatea importantă pusă în slujba artei spectacolului, devenind un veritabil 
ambasador al culturii tradiţionale româneşti, Președintele Klaus Iohannis a 
conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria D – „Arta 
spectacolului”, Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.  
De asemenea, în semn de apreciere pentru activitatea importantă pusă în slujba 
promovării valorilor româneşti, atât în ţară cât şi peste hotare, precum şi pentru 
meritele avute la descoperirea şi preţuirea civilizaţiei tradiţionale, Președintele 
României a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria 
F – „Promovarea culturii”, doamnei Silvia Macrea.

Va asteptam, asa cum am facut-o in fi ecare an, sa va bucurati alaturi de noi la 
aceasta mare manifestare de sufl et romanesc cum este Festivalul Romanesc 
din Sacramento!

https://www.facebook.com/groups/RomanianCenterSacramento/
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La data de 4 august 2019 la Portland, statul Oregon a avut loc o sărbătoare anuală în 
comunitatea evanghelică penticostală, sărbătoare căreia i s-a dus vestea atât în Statele 
Unite dar și în afara țării. Biserica penticostală Philadelphia împreună cu cerul întreg, 
au sărbătorit întoarcerea la Hristos prin apa botezului a 59 de persoane. Înainte de actul 
botezului în râul Columbia, a avut loc un serviciu divin de laudă și închinare prin cântare 
și mesaje prin predici.
După ce actul botezului s-a terminat, noii cetățeni ai cerului s-au bucurat împreună cu 
familiile și prietenii la un picnic organizat de fi ecare familie.

Parcul Rooster Rock a fost arhiplin. De pe la ora 3 după masa, autoritățile parcului au 
fost nevoite să închidă parcul și nu au mai permis intrarea celor care au ajus după această 

Botez Nou Testamental la Biserica Penticostală Philadelphia

STRIGĂTUL ALEXANDREI!
DEȘTEPTARE DUPĂ GLASUL LUI DUMNEZEU PRIN SCRIPTURI ȘI DUPĂ IMNUL ROMÂNIEI

Deșteptare la glasul lui Dumnezeu prin Scripturi, care descoperă generațiilor, zicând: „Toată 
Scriptura este insufl ată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, 
spre înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui Dumnezeu să fi e desăvârşit, bine pregătit 
pentru orice lucru bun” (2 Timotei 2, 16-17). 

În descoperirea adevărului că, „Toată Scriptura este insufl ată de Dumnezeu...” (2 Tim. 3, 16-17), 
celor care au scris-o, proroci în Vechiul Testament și Apostoli sau Evangheliști în Noul Testament, 
căci Biblia întreagă este compusă din aceste două Testament menționate, se subînțelege că Marele 
Dumnezeu (Tit 2, 13) vorbește generațiilor și fi ecărei persoane în parte, prin Scripturi, El, Care a 
creat grandioasa operă a universului ceresc și fi zic, la Cuvântul Lui și din nimic toate, după cum 
„a zis „Dumnezeu: “Să fi e lumină!” Şi a fost lumină” (Facere 1, 1-31).

Astfel, voi aduce în acest articol câteva Scripturi, cu glasul lui Dumnezeu, pentru deșteptarea 
conducătorilor, a poporului și a noastră a tuturor, la o viață nouă în Hristos Dumnezeu, în Care 
„trăim, ne mișcăm și suntem” (Fapte 17, 28), spre a trăi în „lumina vieții”  (Ioan 8, 12) divine și 
nu în întunericul necredinței și a fărădelegilor. Aceasta în urma nerăspunsului autorităților!!!, la 
strigătul Alexandrei pentru salvarea vieții ei!

Iar pentru a trăi în aceste standarde de viață Dumnezeiască, însemnă a ne deștepta toți: 
conducători, popor, persoane, să trăim după porunca iubire de Dumnezeu și de aproapele ca pe 
noi înșine (Matei 22, 37-39; Luca 10, 27), pentru că în porunca iubirii se cuprinde toată Legea 
și prorocii (Matei 22, 40), cât și toate codurile penale și toate legile.

Și zice Dumnezeu conducătorilor și întregului popor: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală 
din morţi şi te va lumina Hristos” (Efes. 5, 14). Și deșteptare la glasului Imnului României: 
„Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte..., Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e 
creştină, Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt...” (de Andrei Mureșanu).

Evenimentul tragic cu Alexandra din Țara noastră! Astăzi când scriu această temă, cu mesajele 
lui Dumnezeu prin Scripturi către conducători, tineret și familii, în Trilogia iubirii Sfi ntei Treimi 
în Trei arătări spre mântuirea lumii: Vol. I, Dumnezeu-Tatăl este iubire; Vol. II, Dumnezeu-Fiul 
este iubire; Vol.III, Dumnezeu-Duhul Sfânt este iubire, în țara noastră din Carpați, România, o 
fetiță de 15 ani, pe nume Alexandra, a fost răpită în data de 25 Iulie 2019, și ucisă de criminalul 
în serie din Caracal!!! 

Din toate precizările exacte, în vorbire și în scris, rezultă că adolescenta Alexandra a fost ucisă 
de criminal cu poliția la poartă!!!, care nu a intrat în casa criminalului pentru că procurorul a zis, 
să aștepte până la ora 6 dimineața!!! Conform constituției României și Legilor, și din vorbirea 
bunicului, se precizează că, atât procurorul cât și polițiști înseamnă că nu au considerat cazul, 
ca un caz extraordinar și de forță majoră și să intre peste criminal în casă, și neintrând la timp 
fetița Alexandra a fost ucisă!!!, iar criminalul a recunoscut. 

Aceasta dovedește căci, dacă conducătorii și acele autorități aveau credință și erau în respectarea 
poruncii iubirii de Dumnezeu și de aproapele ca pe tine însuți (Matei 22, 37-39; Luca 10, 27), 
în care, cum a zis: Hristos Dumnezeu, că se cuprinde împlinirea a toată Legea și prorocii 
(Matei 22, 40), chiar dacă autoritățile acelea, poliția și procurorul, nu știau legile, ar fi  fost 
motivați de iubirea de aproapele să intre și să salveze viața fetiței Alexandra. 

În cazul refuzului procurorului și a polițiștilor, de a nu intra în casă la criminal, până la ora 6 
dimineața, pe bună dreptate întreabă poporul: dacă fi ica ta domnule procuror și fi icele dvs. 
domnilor polițiști, era în situația de a fi  omorâtă ca Alexandra, mai amânai să intri în casă la 
criminal până la ora 6 dimineața???, să îți salvezi fetița de la moarte???. Chiar dacă aici, nu 
răspundem adevărul la întrebări, în fața justiției lui Dumnezeu vom răspunde, unde fi ecare își 
va lua plata după faptele sale (Matei 16, 27)

Astfel vedem, descoperirea lui Dumnezeu, Care vorbește prin Scripturi (2 Tim. 3, 16), adevărul: 
„Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni” (Pslam 
11, 8). Într-adevăr, după cum observăm azi, că atunci când se ridică în conducere, la toate 
treptele societăți, conducători iresponsabili, omenii nelegiuiți profi tă și mișună pretutindeni 
încălcând legile și săvârșind tot felul de crime și de furturi, iar în aceste vremuri istorice, se 
fură și persoane!, din lipsa iresponsabilității liderilor și a lipsei de conștiință divină și a frici 
de Dumnezeu care naște înțelepciune: „Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi 
priceperea este ştiinţa Celui Sfânt” (,Pildele lui Solomon 9, 10). „Pentru că ei au urât ştiinţa şi 
frica de Dumnezeu n-au ales-o” (Pildele lui Solomon 1, 29).

 Uni conducători de azi, ai necredinței, care legalizează păcatul, urăsc știința divină și așa nu 
aleg frica de Dumnezeu care naște înțelepciune. „Necredinţa călcătorului de lege spune inimii 
mele, că nu este într-însul frica de Dumnezeu” (Psalm 35, 1). Deci, încălcarea legii, este din 

oră. Botezul de la Philadelphia la parcul Rooster Rock este un eveniment anual și un loc 
unde românii din Portland și împrejurimi pot să participe în voie, să se întâlnească cu 
prieteni vechi și să întâlnească noi prieteni. Un eveniment care ne adună comunitatea. 
Este probabil cel mai mare eveniment al unei comunității românești dintr-un singur oraș 
din afara granițelor românești. Anul acesta au participat câteva mii de români. 

Candidații la botezul din august 2019:

1. Apetroaiei Alexandra, 2. Bec Ana, 3. Borcoman Julia, 4. Bors Adina, 5. Bors Jessika, 
6. Bostiog Emily, 7. Buliga Daniel, 8. Buliga Ruben, 9. Cercea Alexander Samuel, 10. 
Cercea Brandon John, 11. Cercea Moise Benjamin, 12. Chiriac Daniel, 13. Cincu Dan, 14. 
Ciobanu Luigi, 15. Cojocaru Jason, 16. David Alexandra, 17. Dragomir Emily, 18. Gligan 
Alexandra, 19. Gligan Larisa, 20. Gradinariu Semida, 21. Grizhinku John, 22. Grozav 
Christopher, 23. Grozavu Amelia, 24. Iancu Oana, 25. Jurju Justin, 26. Jurju Naomi, 27. 
Kotoman Simida, 28. Kovac Nicolae, 29. Leahu Darius, 30. Lucescu Liviu, 31. Macavei 
Emanuel, 32. Marginean Abigael, 33. Mudryak Adelina, 34. Mudryak Vadim, 35. Nita 
Rachel, 36. Paskar Veronika, 37. Pavel Daniel, 38. Petrila Samuel, 39. Popescu Valentina, 
40. Procopoi Nathanael, 41. Rotaru Eduard, 42. Rudov Anatoliy, 43. Rusnac Genevieve, 
44. Russu Emmanuela, 45. Saleniuc Abigail, 46. Saleniuc Elizabeth, 47. Sandu Jessica, 
48. Sandu Keytlyn, 49. Sanmartin LeAnna, 50. Striletskaya Kristina, 51. Strugari Alicia, 
52. Strugari Peter, 53. Tigu Michael, 54. Tigu Petru Iacov, 55. Vlad Emil, 56. Vorobets 
Inna, 57. Yanchuk Kristina, 58. Zavelytsya Anita, 59. Zavelytsya Lyuda. 

Slujitorii care au ofi ciat actul botezului au fost Vasile Cinpean, Silviu Spiridon, Benjamin 
Zagrean, Cornel Curea, Gabriel Hada, Claudiu Precup, Daniel Salar, Vasile Aron, Pavel 
Crăciun și Nick Grozavu.

Rubrică realizată de Marcel Urs 

de Preot Aurel Sas, Detroit

(continuare in pagina 13)

În perioada 11-18 august, Biserica Penticostală Philadelphia din Portland Oregon, a sărbătorit 
40 de ani de la înfi ințarea sa pe meleagurile din Nord-Vestul Statelor Unite. Au avut loc servicii 
speciale festive începând de duminică, 11 august, dimineața și seara continuând în fi ecare seară din 
săptămână și s-a încheiat cu serviciile divine din data de 18 august, dimineața și seara.
La eveniment au participat invitați atât din Statele Unite cât și din România. Formațiile muzicale au 
împodobit programele cu cântece la adresa lui Dumnezeu. 
Probabil cea mai semnifi cativă prezență a acestei festivități a fost cea a Pastorului Vasile Cînpean, 
actualul Pastor al bisericii, alături de de Pastorul Nicky Pop care a fost parte din gruparea care fondat 
această biserică cu 40 de ani în urmă. 
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În medicină sau psihologie, termenul de normalitate nu se foloseşte 
niciodată ca atare, având în vedere că organismul uman se afl ă în permanenţă 
într-un echilibru dinamic. Se foloseşte, cel mult termenul de „normalitate 
aparentă” şi cred că acest lucru este fi resc. Normalitatea depinde foarte 
mult şi de modul în care este percepută, de calităţile receptorului. Îmi este 
destul de greu să decelez în ce măsură noi, ca indivizi, suntem capabili la 
ora actuală să percepem societatea românească ca fi ind normală. 

Îmi amintesc că bunica mea considera „normală” societatea de dinaintea 
celui de-al doilea război mondial şi îmi povestea că, la rândul ei, bunica ei 
considera normală societatea din jurul anilor 1900, dinainte de „războiul 
cel mare”, primul război mondial. Întrebarea este dacă societatea se 
degradează progresiv sau modul de a o percepe implică termenul de 
„anormalitate”; anormalitatea fi ind defi nită diferit de fi ecare generaţie, în 
funcţie de achiziţiile culturale şi sociale ale epocii respective. Aş vrea, 
continuând anecdotic pe această linie a întoarcerii în timp, să îmi imaginez 
ce considera ca fi ind normal un ţăran iobag locuind cu toată familia într-o 
colibă lângă insalubrul castel medieval de piatră şi ce considera normal 
din punct de vedere social un sclav în ultimii ani ai imperiului roman?

Modul în care un individ uman se raportează la lume şi implicit o 
percepe, depinde semnifi cativ de modul în care psihicul lui se adaptează 
acestei lumi. Acum 20 de ani, când internetul începuse să crească, 
spuneam timid că eu nu cred că psihicul uman are capacitatea de a se 
adapta vitezei de acumulare a informaţiei şi modului în care evoluează 
tehnologia informaţiei, că vom deveni din ce în ce mai inadecvaţi şi 
alienați. Paradoxal, accesul la volumul acesta uriaş de informaţie duce la 
superfi cializarea ei şi în fi nal, la senzaţia de fractalizare. La ora actuală, 
omenirea poate fi  considerată o sumă de oameni care merg pe stradă şi 
vorbesc la telefonul mobil spunând:” acum merg, acum vorbesc”. Viteza 
informaţiei creşte până ajunge la noi în timp real, invers proporţional cu 
valoarea conţinutului acestei informaţii, valoare care poate deveni zero. 
Content-free.

In momentul de faţă, asistăm în mod evident, la scara planetei, la o 
schimbare de paradigmă a modului de a trăi. Neşansa României şi poate 
nu numai a ei, ci a acestui colţ de lume este că, prin căderea comunismului, 
s-a suprapus schimbarea brutală a două tipuri de regimuri politice peste 
o schimbare universală de paradigmă. Ceea ce poate a mărit gradul de 
confuzie şi ne-a făcut pe noi, ca popor, mai vulnerabili. Cei cincizeci de 
ani de comunism românesc au distrus credibilitatea educaţiei, bisericii, 
armatei, instituţii la a căror valori se raportează o societate atunci când 
îşi defi neşte normalitatea. În plus, noi toţi cei care eram maturi în 1989 
am copilărit și ne-am trăit tinerețea sub semnul dublului mesaj. Pe stradă 
scria „Trăiască Partidul Comunist Român” şi tata asculta Europa Liberă. 
Nu aveam voie să spunem nimic din ceea ce se discuta în casă, mai ales 
bancurile politice care erau într-un număr uriaș. Părea că toată energia 
poporului român se concentrase în a inventa pe bandă rulantă bancuri 
cu Ceaușescu. Toate alimentarele aveau rafturi goale și toată lumea se 
descurca. Ți se spunea că țara este bogăția întregului popor dar dacă aveai 
o casă proprietate privată riscai ușor să ajungi la ilicit și erai arestat. Trăiam 
sub semnul unei realităţi scindate. În acest context, îmi este foarte greu să 
defi nesc azi normalitatea societății româneşti.

Marea majoritate a celor care au participat la construirea societăţii 
româneşti post-revoluţionare s-au format atunci, sub semnul acelor 
mesaje duble şi mi se pare absurd să îţi imaginezi că, începând cu ianuarie 
1990, oamenii au început să gândească brusc diferit. Politica românească 
este în esenţă cea a duplicităţii, a ascunderii, a unei credibilităţi falsifi cate 
şi manipulative pentru că suntem tributari într-un fel sau altul trecutului 
nostru. Singurul lucru care mi se pare de neînţeles şi mă intrigă , este 
modul în care acest şablon de gândire este asimilat prin mimetism de 
oameni născuţi mult după terminarea comunismului, care ar fi  trebuit să 
nu aiba nicio legatură cu dogmele lui. Pare că suntem condamnaţi să trăim 
la nesfârşit aceleaşi lucruri.

Din punctul meu de vedere, societatea românească este grefată de 
confuzie şi tare istorice. O viitoare normalitate socială este asociată cu 
nişte sisteme care să funcţioneze corect, nici mai bine, nici mai rău, doar 
corect, cu respectarea unor norme care ţin de bunul simţ universal, cu 
lipsa abuzurilor sociale de orice tip, de aceea, în acest moment  mi se 
pare important să rezistăm. Capacitatea fi ecăruia dintre noi de a rezista 
asaltului violenţei, injustiţiei şi imposturii actuale, de a-şi menţine starea 
de asepsie mentală şi emoţională şi, nu în ultimul rând, de a găsi resurse 
individuale în a crede că se poate schimba ceva este, după mine, singurul 
indiciu că o normalitate viitoare mai poate exista.

***

August 31st - September 1st –11:00 am - 8:00 pm
135th & SE Stark, Portland, OR

Enjoy authentic Romanian cuisine, home made pastries, Romanian 
beer and wine, kids’ activities, live music and performances, face 

painting, traditional Romanian dancing, and so much more!

Event brought to you by: Saint Mary’s Romanian Orthodox Church                      www.sfantamaria.org

FREE ADMISSION

Schimbarea de paradigmă

lipsa unei conștiințe a fricii de Dumnezeu la oameni, care naște înțelepciune, ceea ce înseamnă că, deși 
autoritățile nu te prind că ai săvârșit crima sau o faptă rea, Dumnezeu te vede și te judecă El, în dreptatea 
justiției Sale Dumnezeiești, unde nu este părtinire, pentru că Dumnezeu în iubirea Lui de oameni, nu are pe 
nimeni de pierdut, fi indcă Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului ci, întoarcerea lui și să fi e viu (Iezechil 
(33, 11).

Astfel, democrația a ajuns azi compromisă, constată oameni, pentru că s-a introdus pe poarta ei, cu politica 
drepturilor omului, aprobarea păcatului și a toată imoralitatea, adeverindu-se vaiurile lui Dumnezeu prin 
Isaia prorocul, în vremurilor de azi, zicând: „Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina 
întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!” (Isaia 5, 20).Așa, conducătorii 
de azi, nu consideră discriminare atitudinea negativă a oamenilor față de Legile morale, ci consideră 
discriminare atitudinea oamenilor față de cele imorale! Strigător la cer! Doamne, suntem în întunericul 
orbirii și surzeniei spirituale, Dumnezeule al iubirii (1 Ioan 4, 8, 16), milostiv și de oameni iubitor, luminează-
ne din mila Ta cu lumina vieții de la Tine, ca să nu murim!

Aceste sunt vremurile în politica societății democratice de azi, compromisă de conducători, prin 
nerespectarea Legilor morale și a valorilor spirituale. Pentru aceasta Domnul Dumnezeu va îngădui în 
consecință, urmarea păcatelor peste conducători și popoare, în descoperirea Scripturii: „În vremea aceea fi -
va împotriva lui un vuiet ca vuietul mării. Toţi vor arunca privirea spre pământ şi iată: întuneric şi strâmtorare; 
lumina se va întuneca întocmai ca o noapte, fără să se mai ivească zorile!” (Isaia 5, 30). (Vezi, de preot 
Aurel Sas, Trilogia crizelor morale după revelația biblică, editura Andreiana, Sibiu, 2014). Vol. I, Crizele 
economice sunt rezultatul crizelor morale; Vol. II, Dezastrele din univers urmarea păcatelor; Salvarea din 
crize și dezastre, prin întoarcerea la ani de viață plăcuți lui Dumnezeu (Luca 4, 19). (Website: preotaurelsas.
com Com; Predici: YouTube: priestaurelsas; Facebook: bisericasfântulsimeon, din Westland, MI).

Imperativul vremii secolului XXI este, trezirea popoarelor lumii la alegerea de conducători după inima lui 
Dumnezeu, cum a fost regele David (Fapte 13, 22), și nu alegerea de conducători după inima oamenilor, 
care duc la încălcarea Legilor morale, cu consecințe grave în viața popoarelor. Să îmbrățișăm mesajul 
Dumnezeului iubirii (1 Ioan 4, 8) pentru salvare de la moartea urmării păcatelor, prin ascultarea și urmarea 
glasului lui Dumnezeu, zicând: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” 
(Efes. 5, 14), să trăiești o viață fericită, în valori morale și spirituale, și să crești copii spre slava lui Dumnezeu 
și fericirea lor și a părinților. 

Și deșteptarea conducătorilor și a poporului, după Imnul României: „Deşteaptă-te, române, din somnul cel 
de moarte, În care te-adânciră barbarii de tirani! Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă, La care să se-
nchine şi cruzii tăi duşmani! Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume, Că-n aste mâni mai curge un sânge 
de român, Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume, Triumfător în lupte, un nume de Traian!... 
Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină, Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt. Murim mai bine-n 
luptă, cu glorie deplină, Decât să fi m sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ! (Andrei Mureșanu). 

(continuare din pagina 12)

(continuare in pagina 20)

Strigătul Alexandrei

http://www.sfantamaria.org/
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Expoziție de fotografi e aparținând artistului Adrian Năstase 

Pe holul din clădirea unde își are loc sediul Vitallina Preventiv & 
Integrative Care, doctorița Rusalina Mincu, își tratează pacienții prin 
artă. Aici a fost deja expusă cea de-a doua expoziție fotografi că a 
unor români din comunitate. În primăvară, timp de câteva luni, au 
fost expuse fotografi ile artistice ale lui Cătălin Chirica. De curând 
i-au luat locul o serie de portrete ale artistului fotograf Adrian Gabriel 
Năstase, din Chicago. La vernisajul ce a avut loc weekendul trecut au 
participat mai mulți români din zonă. 

“Sunt uimit de poveștile pe care unii oameni le au de spus, și pentru 
că nu sunt un bun scriitor, folosesc fotografi a să transmit mai departe 
unele din aceste povești” declară Adrian Năstase, care a început 
această profesie acum mai bine de douăzeci de ani, împreună 
cu fratele său mai mare, Bogdan, care a studiat arta fotografi că la 
Columbia College.

“Vernisajul din această seară a fost o idee a Rusalinei de a arăta cele mai 
dragi fotografi i pe care le am în portofoliu. Iubesc portretele, iubesc să 
fotografi ez oamenii și am vrut să arăt oamenilor portretele pe care le-
am făcut de-a lungul timpului” spune Adrian. 

A moștenit, într-un fel, pasiunea pentru fotografi e, încă din România, de 
la tatăl său care era inginer chimist, ce făcuse mii de poze înainte de ‘89. 

Printre portretele sale favorite se numără cel al lui Alexandru, băiatul 
unei familii de români din comunitate, prezentă și ea, vineri seara, la 
vernisaj. Fotografi a, făcută în urmă cu 17 ani, a fost realizată pe fi lm 
tradițional alb-negru, metodă pe care fotograful o îndrăgește și  după 
care este încă nostalgic. 

Un alt portret expus este un autoportret, împreună cu fratele său, făcută 
în timp ce încercau o nouă cameră de fotografi at.  Alte două portrete 
sunt alte unei brazilience și a unui italian, oameni pe care i-a cunoscut 
întâmplator și pe care i-a abordat să îi imortalizeze fotografi c. 

Când ești departe de casă, te pot lega de țară nu doar amintiri ci și 
lucruri, sau obiecte diverse, chiar dacă par aparent banale. Pe cât de 
neînsemnat poate părea un ciocănel, pe atât de multe emoții poate să 
producă. Le-am remarcat, emoțiile, în vreme ce Adrian îmi povestea 
istoria fotografi ei și-a ciocănelului înrămat, acesta devenind vădit 
emoționat, dându-i chiar câteva lacrimi. Înrămată lângă ciocănel 
era o fotografi e, făcută de tatăl sau, de când Adrian avea doar câțiva 
anișori. Era la țară, la bunici, unde învăța să meșterească pe lângă 
casă. 
În anii ‘90 după ce a venit în America, bunica i-a trimis acel ciocănel, 
pe care împreună cu fotografi a, Adi le-a înrămat și le-a transformat 
într-un proiect de artă, unul foarte sentimental.

După o pauză de cinci ani, îndrăgitul interpret de muzica populară, din Ardeal, Dinu Iancu Sălăjanul a revenit vara aceasta 
în comunitatea românească din Chicago. Prilejul l-a constituit ediția a VIII-a  a festivalului tradițional de vară,  organizat 
de biserica Sf. Împărați Constantin și Elena. Interpretul a fost însoțit de fi ica lui, Ana și băiatul cel mic Luca.

Sutele de români prezenți în cele două zile de festival au avut parte de o vreme superbă, numai bună pentru a petrece 
la iarbă verde, asistând la un program artistic bogat, pus la dispoziție de organizatori. La fel ca și în alți ani, pe lângă 
invitatul din România, au încântat publicul prezent și artiștii locali de la celelalte biserici românești din marea metropolă. 
Aceștia au fost: interpreta Monica Demeter, Roxana Iacob, ansamblul Țara Oașului, Ansamblul Hora, Ansamblul Miorița, 
Ansamblul Spicușorul, acompaniați la instrumente de formația Perinița formată din Nucu Ardelean, Vasile Ardelean și 
Cosmin Gavojdean. 

În cadrul festivalului au fost prezenți și voluntarii de la organizația caritabilă Sfânta Parascheva din Chicago care au 
vândut diferite produse pentru a aduna fonduri destinate copiilor sau familiior nevoiașe din România. 

Clubul de fotbal iProskills Academy, prin antrenorul Cătălin Șerban, s-a ocupat de organizarea unui miniturneu de fotbal 
pentru iubitorii de sport. 

Copiii au avut ocazia să exploreze și să pună întrebări pompierilor prezenți la festival cu o mașina de intervenții, de la 
Morton Grove Fire Department. 
Ajutați, nu în ultimul rând, de voluntarii care au pregătit și servit mâncărurile și băuturile, festivalul din acest an a fost o 
reușită pentru organizatori dar și pentru spectatori. 

Dinu Iancu Sălăjanul la festivalul românesc din Chicago

Expoziția poate fi  văzută încă o lună de zile la adresa 4176 W Montrose Ave, Chicago, IL 60641.
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TIBERIU DIANU, autor de cărţi şi multiple articole de drept, politică și societăţi postcomuniste, locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în 
Washington, DC şi poate fi  urmărit pe MEDIUM. https://medium.com/@tdianu

Democrații își practică din nou jocul abject de schimbare a 
numelor.

Mai întâi, în 2015, președintele Obama a schimbat numele 
celui mai înalt vârf muntos al Americii de Nord din 
McKinley (care îl onora pe președintele republican originar 
din Ohio) în Denali. După alegerile prezidențiale din 2016, 
președintele Trump a dorit să anuleze schimbarea numelui, 
însă cei doi senatori republicani (doar cu numele) din Alaska, 
Lisa Murkowski și Dan Sullivan, i-au spus președintelui că 
nu doresc acest lucru, iar Trump a acceptat, în cele din urmă, 
să nu se opună schimbării numelui. https://www.foxnews.
com/politics/trump-asks-alaska-senators-if-he-should-
reverse-obama-decision-to-rename-mount-mckinley

Este sufi cient să spunem că Murkowski însăși a depus 
un proiect de lege în ianuarie 2015 pentru a re-propune 
redenumirea celui mai înalt vârf din America în Denali. 
https://www.nbcnews.com/news/us-news/parks-service-
does-not-object-bill-rename-mount-mckinley-n373426 
Cât despre Sullivan, senator în funcţie din 2015, acesta a 
uitat că raportul de fi nanțare a campaniei lui de la sfârșitul 
anului 2013 indica faptul că, din contribuțiile totale de 
1,2 milioane de dolari, peste 400,000 de dolari proveneau 
chiar din statul Ohio. https://www.adn.com/politics/article/
sullivans-cleveland-connections-provide-boost-us-senate-
race/2014/02/22/

Atât Murkowski, cât și Sullivan sunt adversari renumiţi ai 
lui Trump încă din timpul campaniei prezidențiale din 2016. 
https://www.adn.com/politics/2016/10/08/full-statements-
from-sens-lisa-murkowski-and-dan-sullivan-on-donald-
trump/

După aceea, democrații au fost loviţi de mania schimbării 
numelor de școli și străzi denumite după oameni de stat 
„indezirabili” pentru stânga, precum președintele George 
Washington, președintele confederat Jeff erson Davis și 
generalul confederat Robert E. Lee.

Schimbarea numelor, o nouă armă a stângii americane
de Tiberiu Dianu

Consilierii locali nătângi, dar orbiți de furie după ce 
Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2016, au 
vrut neapărat să își arate mușchii în fața comunităților 
lor. În consecinţă, au organizat întâlniri ad-hoc unde 
au procedat la schimbarea denumirilor „indezirabile”, 
ignorând atât voința propriilor lor concetăţeni, cât şi 
cheltuielile suplimentare uriaşe pe care le implică această 
decizie. Mai precis, înlocuirea inscripţiilor de pe clădiri 
şi terenuri de sport, crearea de uniforme noi și schimbări 
de echipamente, noi anteturi pentru corespondența 
ofi cială, precum și alte costuri asociate, care vor crea o 
imensă presiune asupra bugetelor locale, şi aşa foarte 
limitate. https://splinternews.com/these-schools-really-
want-you-to-forget-they-were-named-1835808329

Acum, cea mai recentă găselniţă a democraților este 
să reboteze strada din New York pe care se afl ă Turnul 
Trump după preşedintele Barack Obama. Pe MoveOn.
org a fost lansată o petiţie, transmisă primarului orașului 
din New York, Bill de Blasio, și Consiliului municipal al 
orașului New York, care încearcă să schimbe denumirea 
unei porţiuni stradale de pe Fifth Avenue, între străzile 
56 şi 57, în „Bulevardul Președintele Barack H. Obama” 
și să modifi ce şi toate adresele de pe acea porțiune 
a bulevardului. https://petitions.moveon.org/sign/
rename-fi fth-avenue-in/?source=search Demarată în 
luna octombrie 2018, petiția a strâns până acum peste 
250.000 de semnături online.

Petiționara, Elizabeth Rowin, în vârstă de 56 de ani, 
a declarat pentru Newsweek că a scris Consiliului 
municipal  din New York şi că unii consilieri i-au spus 
că, dacă iniţiativa va benefi cia de sufi ciente semnături, 
vor examina problema. https://www.newsweek.com/
president-barack-h-obama-ave-50000-plus-sign-
petition-rename-street-outside-trump-tower-1453804

Dacă efortul va avea succes, atunci adresa Turnului 
Trump se va schimba din 725 Fifth Avenue în 725 

Barack H. Obama Avenue. Cu toate acestea, există o mică 
problemă: reglementările în vigoare impun ca persoanele 
care benefi ciază de asemenea onoruri să fi e decedate cu 
cel puţin doi ani înainte de a putea fi  luate în considerare. 
https://nypost.com/2019/08/14/online-petition-seeks-to-
rename-trump-tower-street-after-barack-obama/

Strategia de schimbare a numelor continuă deja tendința 
activiștilor bigoţi de stânga care doresc să impună în școli 
și comunități un nou limbaj alternativ bazat pe „termeni” 
politici corecți și pe o împărţire diferită a sexelor.

Aceste jocuri de schimbare a numelor vor continua. Dacă 
nu sunt oprite, ele vor schimba iremediabil însăşi fi bra 
națiunii, onomastica și toponimia tradițională americană, 
iar într-o bună zi ne vom trezi că locuim în altă ţară.

NOTĂ – Dreptul de reproducere a articolului, în variantele 
engleză şi română, aparţine autorului şi este folosit cu permisiunea 
acestuia.
Variante ale articolului au fost publicate în AMERICAN 
THINKER şi INTELLECTUAL CONSERVATIVE.

Inima Diasporei bate în Bucovina, în 3-6 octombrie 2019

***

***

A patra ediție RePatriot Summit, a românilor 
întreprinzători din Diaspora și din Țară, ajunge la 
începutul lui octombrie în Bucovina. 

După edițiile anterioare din București, Delta Dunării și 
Alba Iulia, summitul din Bucovina (3-6 octombrie) va 
împlini unul dintre obiectivele fundamentale ale mișcării: 
promovarea ideii centrale a RePatriot - repatrierea prin 
antreprenoriat - și identifi carea de noi oportunități de 
afaceri în toate regiunile istorice ale României. 
Ediția din acest an va aduce laolaltă 100 de oameni de 
afaceri şi manageri români din străinătate și 100 din 
România. Organizatorii au un mesaj anume pentru 
românii din Diaspora: „Dacă între timp ACASĂ a 
devenit pentru dumneavoastră o altă țară, noi dorim să 
vă conectăm mai mult cu România, să putem fructifi ca 
oportunitățile, să facem lucruri împreună, care să dăinuie 
și să realizăm că România este a noastră și a urmașilor 
noștri.”

În 2018, reunirea RePatriot de la Alba Iulia s-a desfășurat sub auspicii deopotrivă faste 
(era Anul Centenar) și sumbre (intervenția autorităților contra mitingului Diasporei din 10 
august). Anul acesta însă, summitul RePatriot din Bucovina va reliefa rolul extraordinar 
jucat de Diaspora în alegerile europarlamentare și referendumul recent desfășurate. 
În ciuda dezamăgirilor generate de 10 august, în ciuda distanțelor mari până la secțiile de 
votare și chiar a opreliștilor puse, Diaspora s-a mobilizat extraordinar în luna mai, dând 
un exemplu de implicare în viața cetății. Prin business și succesul profesional, românii 
din Diaspora au arătat că se integrează perfect în țările bazate pe stat de drept și piață 
liberă, iar prin participarea impresionantă la vot - că rămân cu inima în țară, fi ind un 
exemplu pentru noi toți, obligând până și autoritățile reticente să țină cont de dorința 
lor de a vota (de exemplu, prin propunerile recente de facilitare a votului în străinătate, 
inclusiv prin desfășurarea acestuia pe trei zile). Diaspora se dovedește astfel nu numai o 
puternică resursă economică, ci și un agent de schimbare în bine a României. Este cea mai 

importantă și accesibilă resursă de care România dispune acum.
 
“Anul acesta la Summit ne dorim să explorăm noi surse de încredere și de creștere pentru 
viitorul României. Bucovina este un loc binecuvântat care sunt convins că va inspira 
mințile strălucite a celor 300 de personalități remarcabile ce vor lucra împreună pentru 3 
zile, la început de octombrie”, spune Marius Bostan, lider și inițiator Repatriot.  
 
Cu ocazia summitului din 3-6 octombrie 2019, va fi  organizată și cea de-a doua ediție 
a  „Top 100 Români de Pretutindeni”, propunerile pentru cele zece domenii cheie de 
activitate fi ind deschise până la 15 august 2019. 
Înscrierile se fac până în 15 august 2019, prin intermediul formularului online pus la 
dispoziție la repatriot.ro/summit-2019, adresă la care puteți afl a mai multe detalii despre 
eveniment. 

https://medium.com/
https://www.foxnews/
https://www.nbcnews.com/news/us-news/parks-service-
https://www.adn.com/politics/article/
https://www.adn.com/politics/2016/10/08/full-statements-
https://splinternews.com/these-schools-really-
https://petitions.moveon.org/sign/
https://www.newsweek.com/
https://nypost.com/2019/08/14/online-petition-seeks-to-
http://repatriot.ro/summit-2019
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 De aproape două săptămâni, 
orașul Caracal din județul Olt a devenit 
vedeta negativă a României, cu lumea sa 
interlopă, clanurile mafi ote, trafi cul de 
carne vie, răpiri și dispariții de fete/copii, 
criminali în serie (efectivi și morali), pe 
care nimeni nu-i zăticnește de ani în șir. 
Păi cine, mă rog, s-o facă, de indată ce un 
neom ca Gheorghe Dincă are asemenea 
raporturi fraterno-tovărășești cu pretinșii 
apărători ai legii din zonă (în telefonul său 
s-au descoperit numerele unor granguri 
ai zonei – politruci, procurori, polițiști), 
încât nu doar că niciun ofi cial nu l-a luat 
la refec pentru dubioasele lucruri ce se 
petreceau în sinistra lui ogradă, precum 
gropile betonate, dar chiar a fost considerat 
apt să-și conducă în continuare mașina 
și să presteze servicii de taximetrie, cu 
toate că în decursul timpului el fusese 
internat și tratat de mai multe ori pentru 
serioasele probleme psihice de care 
suferă, iar medicul psihiatru curant 
avea obligația să înștiințeze Serviciul 
de Circulație rutieră despre nesănătatea 
mintală a pacientului său.

În mafi otul Caracal statul român e doar formal!

 Sau, mai știi, poate că a făcut-o, 
însă atotnătăfl eții polițiști ai statului 
paralel (a se citi „mai presus de statul 
român în derută”) din Caracal și județul 
Olt ori, în desăvârșita lor birocrație 
și puturoșenie, nu s-au sinchisit de 
respectiva atenționare, ori  - mult mai 
grav – au socotit cu puțina lor minte 
(și aceea distorsionată de mulțimea 
matrapazlâcurilor supervizate de ei) că 
ar fi   cel puțin o ofensă, dacă nu chiar 
o cruntă nedreptate (sic!) să-l lase pe 
ciracul Dincă fără permis de conducere.
 Vasăzică, fără exemplarul 
curaj al copilei Alexandra și, după 
toate probabilitățile, fără sacrifi ciul ei 
suprem, încă n-ar fi  ieșit la iveală nici 
zguduitoarele atrocități săvârșite ani 
la rând de caracatița olteană (răpiri și 
sechestrări de persoane, proxenetism 
și trafi c de carne vie, pedofi lie și 
contrabandă, violuri și crime), nici uriașa 
incompetență, asociată cu prostia și/
sau ne-voința (de exemplu, procurorul 
de caz și polițiștii s-au arătat mult mai 
preocupați de formele legale decât de 

conținutul legilor noastre strâmbe!) 
tuturor cârmuitorilor, magistraților și 
polițiștilor, care doar urmăresc să-și 
sporească privilegiile, în primul rând cele 
salariale (73.000 lei/lună este „modesta” 
pensie a unui fost procuror și comandant 
de temniță), apoi să mențină statu-quo-ul 
coteriilor fundamentale din sistem.
 Tocmai de aceea, foarte rar și 
cu totul accidental se întâmplă ca vreun 
grangur postdecembrist să fi e înlăturat 
din sistem sau, la o adică, să fi e încarcerat 
pentru sfi dătoare și repetate fapte de 
răufăcător sadea. De regulă, fi e că 
pungașii se ajută între ei prin neridicarea 
imunității șparlamentare (cazul aleșilor 
de rahat în general, al lui Tăriceanu în 
special), ba chiar prin schimbarea legilor 
după trebuințele marilor lichele, fi e că 
încurajează dezastruoasa stare de lucruri 
din România postdecembristă prin omerta 
pretinsei deontologii profesionale (cazul 
magistraților și al milițienilor porecliți 
polițiști).
 În asemenea condiții de cumplită 
restriște pentru siguranța românilor rămași 
acasă (în fi ecare zi dispare pentru totdeauna 
un copil!) și de mare prosperitate pentru 
fripturiștii ce se autointitulează „oamenii 
legii”, este clar de ce autoritățile sunt 
atât de copios depășite de ramifi cațiile 
interne și internaționale ale putregaiului 
oltenesc, via Caracal, încât după ședința 
Consiliului Suprem de Apărare a Țării 
(CSAT) au cerut ajutorul americanilor de 
la FBI.
 Adică, ce mai, o totală 
debandadă și nepricepere instituțională, 
la urma urmei rezultatul logic al exodului 
românilor cu adevărat vrednici, conjugat 
cu masiva promovare a necalifi caților în 
posturile decizionale ale unui stat ticăloșit 
până în măduva oaselor.
 N.B.: Tot ce se poate ca FBI-ul 
să-i scoată basma curată pe americanii 
de la Deveselu, care cu certitudine nu 

sunt străini de rețeaua prostituțională din 
jur...

 Sigur, este regretabil că în 
România zilelor noastre se petrec astfel 
de orori sub ochii, ba chiar sub oblăduirea 
autorităților locale! Însă, extrem de 
îngrijorător pentru toți românii onești și 
cu frică de Dumnezeu, în mod deosebit 
pentru familiștii cu fete, este faptul că 
aceste derapaje sociale nu constituie 
un caz izolat, căci oricare localitate din 
România (sat, comună, oraș) se poate 
confrunta în orice moment cu ceva similar 
sau și mai și, atât din monstruoasa dorință 
a degeneraților de-a se afi rma (!) în plan 
demonic, cât și din crasa neputință a 
instituțiilor actualului stat de-a contracara 
ofensiva răului în ascensiune.

 Toate ca toate, pesemne că se 
vor întreba unii, dar de ce se face tocmai 
acuma atâta tam-tam în presa scrisă și 
vorbită cu Dincă și cei din spatele lui, 
respectiv de ce miniștrii dăncilești ba 
își dau demisia după câteva zile, ba sunt 
demiși de premieriță pentru afi rmații 
neconforme cu linia imaginară a partidului 
deformat? Răspunsul este la îndemâna 
tuturor românilor cu discernământ: pe de 
o parte pentru că în luna noiembrie vor 
avea loc alegerile prezidențiale (decisiva 
repetiție de dinaintea alegerilor locale 
și generale din 2020), deci candidații se 
aruncă de pe acuma asupra suculentului 
subiect privind atrocea nesiguranță a 
alegătorilor, pe de altă parte pentru că 
Viorica Dăncilă speră să prindă turul 
doi cu imaginea politrucei animată de 
cele mai nobile intenții democratice, așa 
încât (ne)înzestrarea sa intelectuală să fi e 
tratată cu indulgență, ba chiar trecută cu 
vederea de către masa pesediștilor, care – 
dezamăgiți de Dragnea și fârtații lui – au 
ales să nu voteze la europarlamentare.

George  PETROVAI
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Profesiunea mea este cea de agent imobiliar, 
o practic cu plăcere și mult entuziasm de aproape 20 
de ani, și pot spune privind retrospectiv că am văzut 
toate fațetele acestui domeniu, “the best of times and 
the worst of times” cum așa de frumos spunea Dickens 
în debutul romanului sau, “Poveste despre două orase”, 
am experimentat vremuri în care casele se vindeau “ca 
pâinea calda” și alte vremuri, mai triste în care multe 
case ajungeau în posesia băncii datorită ipotecilor 
neplătite! Astăzi voi trata un subiect sensibil pe care 
mulți dintre voi cei ce aveți o casă de vânzare și încă nu 
s-a vândut îl veți găsi, sper, folositor…deci, ce facem 
atunci când casa dvs.  este de vânzare de ceva vreme și 
încă nu s-a vândut?  Sper că sfaturile mele de mai jos să 
va fi e de folos și să dea rezultulatul scontat!

După multe luni de muncă asiduă din partea 
agentului dvs. imobiliar, marketing intens, nenumărate 
“Open Houses” și promovarea vânzării casei la un 
preț competitiv, surpriză!! Locuința dvs. rămane 
încă nevânduta!! Chiar și cel mai experimentat agent 
imobiliar și vanzătorul cel mai motivat pot ocazional să 
se afl e în această situație puțin plăcută!
În mod categoric, nu putem controla condițiile pieței, 
dar ce ar trebui să facem atunci când dorim să ne 
vindem casa în condițiile în care aceasta nu s-a vândut 
în primele săptămâni de la introducerea ei pe piața 
imobiliară? Vă propun să luați în considerare câteva 
strategii-cheie de implementat pe o piată dură atunci 
când se pare că nimic altceva nu functionează!

Iată câteva lucruri pe care ar trebui să le re-
evaluați înainte de a reduce prețul casei dvs.: decor, 
fotografi i, Marketing, Open Houses, Social Media, și 
nu în ultimul rând, agentul imobiliar.

Fotografi ile online sunt cele ce generează 
primele interesul posibililor cumpărători și al altor 
agenți imobiliari în proprietatea dvs. Trebuie cumva 
să faceți alte fotografi i? Poate casa a fost listată 
iarna, iar acum soarele străluceste și totul a înfl orit, 
fotografi ile trebuie să refl ecte sezonul actual, cele 
de iarnă sunt puțin prea contrastante vara, crează 
impresia, probabil greșită că proprietatea este de 
vânzare de foarte mult timp.

***

Sfatul zilei…din nou despre piața imobiliară,

       de Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

Cum apare decorul în fotografi i? Acest impact 
este esențial și nu trebuie subestimat. Multe listări nu au 
nevoie de o revizuire completă, dar prin adăugarea unor 
perne decorative în culori strălucitoare si contrastante, 
schimbarea obiectelor de artă sau a unui covor pot 
îmbunătăți mult ansmamblul general al unei încăperi. 
Schimbarea coverturii într-un așternut colorat va oferi 
dormitorului un aspect mai vesel și va fotografi a mult 
mai bine decât așternuturile tradiționale albe. Atunci când 
vindeți orice produs, în special o casă, aparențele sunt de 
o importantă vitală!

După mai multe luni pe piată, cum readucem 
energia și revitalizam listingul? Locuințele unice, cu locații 
atractive, pot fi  reimprospătate cu o renovare, redecorare, 
folosirea unui nou décor/designer profesionist sau chiar 
organizarea unui eveniment la domiciliu. Casele cu piese 
de atracție unicat atrag clienții și agenții către proprietate 
prin găzduirea de evenimente creative precum semnări de 
carte, lecturi sau cocktail parties. Este posibil că aceste 
evenimente să nu-l aducă imediat pe cumpărător, dar 
vor genera sufi cient “buzz” și vor determina oamenii 
să vorbească despre proprietate.  Această tehnică de 
marketing poate fi  o modalitate foarte bună de a promova 
o casă de lux care stă pe piată mai de mult.

A încercat agentul dvs. să vă prezinte 
proprietatea pe rețelele de socializare? Poate că o strategie 
de marketing pe Instagram sau Facebook ar putea stârni 
interesul. O listare postată pe Instagram poate atrage 
atenția persoanelor din afară zonei-sau chiar a tării-care 
încep procesul de a căutare cu mult înainte de a fi  fi zic în 
față casei ce doresc să o cumpere.

Social Media poate fi  un mod extrem de puternic 
și totodată foarte personal de a ajunge la consumatorii care 
ar putea avea în vedere o nouă casă. Re-evaluați strategia 
dvs. de “Open House”! Contrar credinței populare, “Open 
Houses” nu aduc întotdeauna clienți adevărati și, în multe 
cazuri, crează o inconveniență pentru vânzători, mai 
ales când aceștia încă locuiesc în casă.  “Open Houses” 
prin “programare” sunt adesea o modalitate mai bună de 
urmat atunci când incearcăm să atragem cumpărători care 
doresc să facă o ofertă, spre deosebire de cei care doar 
sunt curioși. Este mai mult probabil ca un cumpărător 

serios să solicite o astfel de programare.
Marea majoritate a agenților imobiliari lucrează 

diligent și sunt profund dedicați procesului de vânzare al 
casei dvs! Când un acord de listare este pe cale să expire, 
gândiți-vă cu atenție ce poate face un nou agent pe care 
agentul dvs. actual nu l-a făcut. A fost vina agentului sau că 
vanzător ați fost rezistent la multe dintre sugestiile pe care 
agentul le-a făcut? Dacă agentul muncește din greu și face 
toate lucrurile necesare, gândește-te cu atenție înainte de a-ți 
asumă o nouă relație cu un alt agent.

În fi nal, când cele mai bune practici sunt aplicate, și 
totuși casa nu se vinde, ultimul și cel mai puternic argument 
rămâne reducerea prețului! Fiți siguri, există întotdeauna 
un preț care va atrage atenția unui cumpărător astfel ofertă 
neîntârziind să apară- dar dacă acesta nu este prețul pe care 
îl doriți sau simțiți că mai puteți aștepta, atunci s-ar putea să 
nu fi e momentul cel mai oportun să vindeți casa! Uneori, 
când toate celelalte nu reușesc, răbdarea este cel mai bun 
curs de acțiune!

Una dintre expresiile mele favorite pe care o aplic 
adesea în viața de zi cu zi, și parcă în domeniul imobiliarelor 
are o conotație și mai aparte este următoarea, “totul va fi  
bine într-un fi nal, dacă încă nu este bine, nu este încă 
sfarsitul”.  Va doresc o vânzare rapidă la un preț bun, un 
cumpărător entuziast care să iubească casa ce o vindeți la fel 
de mult cum ați iubit-o dvs.!  Vrem, nu vrem, ne atașăm de 
aceste cochilii în care ne ducem traiul, creștem copii, avem 
parte de bucuri și câteodată necazuri, dar viața merge mereu 
înainte și povestea continuă pe o altă stradă, într-o altă casă!  
Dacă vă pot ajuta cu un sfat în domeniu, dacă vă gândiți să 
vindeți sau să cumpărați o casă, vă rog să mă contactați cu 
toată încrederea la 404.966.6377  sau via email, mcirciu@
gmail.com. SUCCES!!!

http://gmail.com/
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de Preot Aurel Sas, Detroit

În unirea credinciosului cu Dumnezeu se păstrează caracterul 
personal al credinciosului

La unirea celui credincios cu Dumnezeu nu este nici o confuzie, fără amestecarea 
sau absorbirea identităţii omenești în cea dumnezeiască, fi indcă se păstrează caracterul 
personal al celor care se unesc cu Dumnezeu prin harul sau lumina divină, fi indcă la 
Dumnezeu toate sunt cu putință (Marcu 10, 27). Este o comuniune personală și tainică cu 
Dumnezeu Cel personal, cum scrie Părintele Dumitru Stăniloae. 

Lumina divină necreată se împărtăşeşte şi poate fi  văzută în chip suprasensibil 
de cei curați cu inima (Matei 5, 8) și vrednici, de sfi nţi, care fac experiența strălucirii în 
lumina naturii dumnezeieşti. Fiul lui Dumnezeu, Care sălăşluieşte în lumină, S-a întrupat 
de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria (Luca 1, 35-38) şi S-a sălăşluit printre oameni 
atunci ca Om fară de păcat (Evrei 4,15), în chip vizibil, după Scriptura: „Şi Cuvântul 
(Fiul) S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-
Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14). 

Dumnezeu în Treime necunoscut şi neapropiat, Care este în lumina cea neapropiată 
(1 Tim. 6, 16), în acelaşi timp, Sf. Simeon nu încetează de a afi rma că acest Dumnezeu 
necunoscut şi inaccesibil ni se arată, ni se descoperă, devine apropiat şi cunoscut, fără 
a-și pierde caracterul Său tainic și inaccesibil, adică transcedentalitatea Sa. Este de altfel 
o dublă constatare a Sf. Simeon, existențială și vitală pentru el, fi indcă în mod real face 
experienața coborârii și descoperirii lui Dumnezeu ca lumină în inima celui credincios, 
dar și înțelege că acest Dumnezeu este cu totul diferit de ceea ce exista; 

Lumina ne părăsește, pentru că nu este și nu vine din această lume, pentru a se 
întoarce din nou atunci când privitorul devine vrednic să o vadă. Ca toți teologii orientali, 
Sf. Simeon insistă pe transcendența absolută a lui Dumnezeu și pe imposibilitatea care 
rezultă pentru om de a cunoaște natura sau esența Sa dumnezeiască. Dar în toată această 
coborâre a lui Dumnezeu în lumină la credincios nu schimbă caracterul lui.

Ca toţi teologii orientali, Sf. Simeon insistă pe tanscendenţa absolută a lui 
Dumnezeu şi pe imposibilitatea care rezultă pentru om de a cunoaşte natura sau esenţa 
lui Dumnezeu. Sf. Simeon exprimă această transcendenţă printr-o serie de adjective, 
exprimând că Dumnezeu nu există în maniera creaturilor. El nu este ca şi creaturile 
materiale pe care le putem vedea, atinge, care sunt localizabile şi au trebuinţe. Sf. Simeon 
foloseşte adjectivul incomprehensibil[1], dar şi o întreagă listă cu adjective. Printre cele 
mai uzuale sunt: veşnic, necreat, incomprehensibil, inaccesibil (Imnul 22; 24; Discursul 
etic 1; Primul discurs teologic), invizibil, incomparabil (Imnul 52), necircumscris (Imnul 
52; Discursurile etice: 8; 9; 11). Inexprimabil (Imnul22; Primul discurs teologic). Astfel, 
Dumnezeu, Căruia I se atribuie aceste adjective atât de mari, ne schimbă numai starea 
întunecată de la păcate, într-o stare luminoasă, în urma trecerii prin treptele de: purifi care, 
iluminare și desăvârșire.

Ansamblul acestor adjective de formă negativă exprimă, în comformitate cu tradiţia 
orientală, natura absolut transcendentă a lui Dumnezeu în raport cu tot ceea ce există. O 
altă expresie a acestei transcendenţe a lui Dumnezeu care depăşeşte orice esenţă și se poate 
construi fi e cu ajutorul prepoziţiei, care precede substantivul sau fi e cu ajutorul adjectivului 
compus (în Imnele 31 și 52). În aceste locuri Sf. Simeon se inspiră din vocabularul lui 
Dionisie Areopagitul, reluat de Sf. Maxim Mărturisitorul. Prin urmare este un paralelism 
strâns între expresia lui Dionisie din Teologia Mistica, care afi rmă că: „Dumnezeu este 
mai presus de toată fi inţa şi cunoaşterea” şi expresiile lui Simeon Noul Teolog, care spun 
că: „fi rea suprafi inţială dumnezeiască şi necreată se numeşte suprafi inţială, ca una ce este 
mai presus de orice fi ință”. 

Iar după Înălțare, Iisus vrea în chip nevăzut, prin harul divin să se sălășluiască și în 
inimile oamenilor dacă devin credincioși și iubesc pe Dumnezeu, în revelarea Sripturii: 
„…Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu 
rămâne întru el” (1 Ioan 4, 16). Meditând la această triplă sălăşluire a lui Dumnezeu în cel 
credincios, Sf. Părinții ne îndeamnă să ne curățim inimile (Matei 5, 8), ca prin rugăciune 
curată și stăruitoare să ajungem la viața duhuvnicească în Hristos (Fapte 17, 28), și astfel 
să-L vedem și să-L primim pe Dumnezeu în lumina Sa în sufl etele noastre prin iubire şi 
să-L preaslăvim fi indcă ne-a făcut accesul la lumina Lui, împlinindu-se astfel cuvintele 
Domnului: „Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi 
Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el” (Ioan 14, 23). Nimic sub 
soare nu poate fi  mai mult și mai înalt pentru fi ința omenească decât a avea pe Dumnezeu 
în inima lui, Care este izvorul vieții și al luminii: „Că la Tine (Dumnezeu) este izvorul 
vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină” (Psalm 35, 9).

 

Vederea lui Dumnezeu în lumină începe de aici prin viața duhovnicească 
în Hristos Domnul

Viața mistică nu este bazată numai pe rațiune ci este o viață duhovnicească în 
Hristos, experimentată pe treapta desăvârșirii după ce a trecut credinciosul mistic treptele 
purifi cării și a iluminării, prin rugăciunea și „…credinţa care este lucrătoare prin iubire” 
(Gal. 5, 6). Prin viața mistică se înțelege dimensiunea lucrării Duhului Sfânt în viața celui 
credincios, angajat pe treptele urcării spre Dumnezeu prin cele trei căi: a curățirii sau 
purifi cării, a iluminării și desăvârșirii prin îndumnezeirea fi rii omenești (2 Petru 1, 4).

În aceasta era deosebirea dintre călugărul şi fi lozoful Varlaam, lipsit de viața 
mistică, şi Sf. Grigorie Palama. Varlaam nega experienţa directă şi unirea nemijlocită cu 
Dumnezeu, fi indcă nu cunoștea viața mistică, și așa susţinea o cunoaştere a lui Dumnezeu 
în mod indirect în această viaţă prin Scriptură, Tradiţia Bisericii sau prin intermediari 
creaţi, printre care includea şi harul sau orice putere sau dar divin. Varlaam afi rma că 
vederea lui Dumnezeu va fi  posibilă doar în veacul viitor.

Dar Sf. Grigorie afi rma că „vederea lui Dumnezeu începe încă din viaţa aceasta, 
fi ind arvuna, garanţia şi pregustarea vieţii viitoare, căci dacă trupul trebuie să ia parte 
împreună cu sufl etul la bunătăţile de negrăit ale vieții viitoare, este sigur că el trebuie să 
participe la aceasta, în măsura posibilului, chiar de pe acum, căci şi trupul are experienţa 
lucrurilor dumnezeieşti, când puterile pasionale ale sufl etului se afl ă nu omorâte, ci 
transformate şi sfi nţite” (Tomul Aghioritic, P. G. CL, col. 1233C). Iată ce ne descoperă 
Scriptura despre vederea lui Dumnezeu în viața aceasta: „Căci vedem acum ca prin 
oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi 
cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu” (1 Cor. 13, 12).

Din experiența călugărilor isihaști pentru vederea luminii dumnezeiești: călugării 
isihaști întrebuințau metoda retragerii în locuri singuratice, ieșind astfel din lumea de 
păcat și a zgomotului, care le-ar fi  putut tulbura liniștea, stăruiau în concentrarea gândului 
la rugăciune, ochii fi ind sustrași oricărei priveliști externe, însă nu închiși, pentru a putea 
vedea lumina taborică. Ei își aplecau bărbia în piept, cu privirea deschisă spre un punct 
oarecare spre abdomen, și rosteau, continuu, la început în șoaptă pentru a putea menține mai 
lesne atenția minții, o rugăciune scurtă, numită rugăciunea minții, sau rugăciunea inimii, sau 
rugăciunea lui Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine 
păcătosul!”, sau în forme mai scurte, de pildă: Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!, 
controlându-și în același timp și respirația, pentru ca apoi să o poată rosti odată respirația cu 
credința în ajutorul Domnului căci fără El nimic nu putem face (Ioan 15, 15).

Într-o stare de curăție lăuntrică desăvârșită, după o atentă concentrare și exerciții 
continue, unii călugări pe treapta înaltă a vieții duhovnicești în Hristos Domnul, au ajuns să 
vadă prin contemplație lumina dumnezeiască necreată, aceeași pe care au văzut-o Sfi nții 
Apostoli Petru, Iacov și Ioan pe Muntele Tabor, care iradia din Mântuitorul la Schimbarea 
la Față (Matei 17, 1-8; Marcu 9, 2-9; Luca 9, 28-36). Vederea acestei divine lumini nu o 
considerau ca fi ind o răsplată pentru ostenelile lor, ci ca pe un dar al milei dumnezeiești. 
Așa la rugăciunea lor s-a împlinit Scriptura: „Şi să fi e lumina Domnului Dumnezeului 
nostru peste noi şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează” (Psalm 89, 19). 

Iar menirea credincioșilor este să fi e lumina lumii, după cuvintele Domnului: 
„Voi sunteţi lumina lumi…” (Matei 5, 14). Aici se subânțelege clar vederea luminii divine 
din viața aceasta, căci altfel nu ar putea fi  credincioșii lumina lumii și să lumineze și pe 
alții prin viața lor în Hristos. Iar îndemnul Mântuitorului este: „Aşa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe 
Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Lumina noastră este lumina credinței, lumina 
vorbirii și lumina prin faptele bune în urma vieții trăită în Hristos Domnul (Fapte 17, 28).

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  (7) 

VA URMA
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POZIȚIILE LUI SATAN (2)
(Ce spune Biblia despre Satan și intențiile lui)

POZIȚIA LUI SATANI. 
Poziția inițială a lui Satan (înainte de cădere)A. 

Perfect la creație :a)  Ai fost fără prihană în căile tale
 “Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfînt 
al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scînteietoare. Ai fost fără prihană 
în căile tale, din ziua, cînd ai fost făcut, pînă în ziua cînd s-a găsit nelegiuirea în tine.“ 
(Ezechiel 28 :14-15).
            Dumnezeu a creat toată realitatea în afara Lui, de la cele mai mărunte particule 
materiale și până la gigantele galaxii: “Toate lucrurile au fost făcute prin el și fără el 
nu sa făcut nimic făcut» (Ioan 1: 3). Cu toate acestea, deoarece Dumnezeu nu poate fi  
implicat direct în crearea răului, rațiunea este de acord cu Scriptura că în timp ce toți 
îngerii au fost creați sfi nți, unii mai târziu au căzut din starea lor inițială.
              Lucifer a fost o fi ință creată. Satan nu este etern și nu a existat dintotdeauna. Era 
un heruvim. Descrierea heruvimilor (formă plurală de heruvimi) se găsește în Ezechiel 
1: 7-24. Detaliile lui Ezechiel despre aceste creaturi ne spun că erau atât de frumoase, 
impresionant de minunate. Creaturile descrise aici au avut patru fețe: cea a unui bou, 
un vultur, un leu și un om.
            Satan este în primul rând o fi ință reală și în al doilea rând, a fost parte din 
creația lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer o fi ință spirituală perfectă și El 
i-a dat și abilitatea de a alege să urmeze binele sau răul. Lucifer a ales să devină Satan, 
permițând păcatului să-i modeleze caracterul. Răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu 
i-a întărit natura malefi că și acum se opune la tot ceea ce este bun, drept și evlavios.
             Frumusețea lui Lucifer era impecabilă și uluitoare. Înțelepciunea lui era perfectă. 
Luminozitatea lui era de inspirație (Ezechiel 28:13).

Proeminent în conducereb) 

       Este important să ne uităm la modul în care Biblia descrie diavolul pentru a avea o 
perspectivă mai bună asupra naturii și caracterului său. El a avut o poziție predominantă 
în creație numit “Lucifer“ ceea ce se traduce “luminosul“ (Ezechiel 28:13-18). Unii 
cred că a condus corul angelic.

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago

             În Iov 1; 2 el este considerat ca fi ind printre «fi ii lui Dumnezeu», deși prin natura 
lui morală nu era unul dintre ei. El avea acces personal în prezența lui Dumnezeu, un 
privilegiu care va fi  luat de la el în viitor (Apocalipsa 12: 9). 
          Atât de înălțată era poziția lui încât arhanghelul Mihail l-a găsit ca fi ind un dușman 
formidabil „Arhanghelul Mihail, cînd se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru 
trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar 
a zis: “Domnul să te mustre!” (Iuda 9).
          Înainte de a fi  numit Satan - acest înger era cunoscut sub numele de «Lucifer» 
(așa cum au tradus majoritatea traducerilor în limba engleză, Isaia 14:12). «Lucifer» 
este o traducere în limba latină a cuvântului ebraic heylel, care înseamnă «strălucirea» 
(lexiconul ebraic Brown-Driver-Briggs). Semnifi cația numelui este «adversarul», sau 
«cel care rezistă». Satana este oponentul lui Dumnezeu, al credincioșilor și a tot ce este 
drept și bun. 

             Lucifer a servit ca un heruvim uns - un tip de înger - care a acoperit scaunul 
de milă. Servind în această calitate, el era «pe muntele sfânt al lui Dumnezeu» și era 
perfect în căile lui (Ezechiel 28: 14-15). Satan a început astfel ca un înger de lumină 
- unul care a sprijinit pe Dumnezeu și planul Său. Lucifer este unul dintre cei trei 
arhangheli menționați în Biblie. Lucifer (numele inițial) a fost creat de Dumnezeu, la 
fel ca toți ceilalți îngeri (Efeseni 3: 9, Psalmi 99: 1).  

Primordial în a păcătui/ Prima fi ință care a păcătuitc) 
              
      Sfânta Scriptură vorbește despre el în niște termeni ce ni se par astăzi stranii: 
“Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunseseși la cea mai înaltă desăvîrşire, erai plin 
de înţelepciune, şi desăvîrşit în frumuseţe.” (Ezechiel 28: 12). Lucifer a continuat în 
această calitate până când “s-a găsit nelegiuirea” în el (versetul 15). 
        Primul care s-a revoltat a fost Satana, care a fost imediat aruncat din cer împreună 
cu alți îngeri care l-au urmat. Biblia spune că «nu au rămas în poziția lor de autoritate, 
ci au părăsit locuința lor» (Iuda 6), spre deosebire de «îngerii aleși» (1 Timotei 5:21) 
cărora li s-a dat harul să rămână fără păcat. Trebuie să remarcăm că, spre deosebire de 
omenire, care a căzut prin capul său reprezentativ (Adam), fi ecare înger apostat a căzut 
prin alegerea sa personală.
         Cu privire la Satan este scris: „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor [acela 
era numele lui – cel strălucitor], fi u al zorilor!”(Isaia 14:12).
            Căderea lui Satan din rai este descrisă în mod simbolic în Isaia 14:12-14 şi Ezechiel 
28:12-18. În timp ce aceste două pasaje se referă specifi c la împăraţii Babilonului şi 
Tirului, ele fac referire la puterea spirituală din spatele acestor împăraţi, adică Satan. 
Aceste pasaje descriu de ce a căzut Satan, dar nu menţionează specifi c când a avut loc 
această cădere. 
          Lucifer este simbolizat de regele Babilonului în Isaia 14 și ca rege al Tirului în 
Ezechiel 28 ambii fi ind plini de mândrie. Iar mândria lui îl făcea aparent să încerce să 
urce în cer pentru a-și înălța «tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu» și «să fi e ca Cel 
Înalt» (Isaia 14: 13-14).
 «Inima ta a fost ridicată din cauza frumuseții tale, ai stricat înțelepciunea din cauza 
stralucirii tale». Ezechiel 28:17.
 «Pentru că ai spus în inima ta ... Îmi voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu: 
... voi fi  ca Cel Prea Înalt». Isaia 14:13, 14.
             Căderea sau mai bine zis, aruncarea lui Satan a fost de fapt urmarea dorinței 
lui exprimate prin cele 5 « voi ». Gânduri de auto-înălțarea au apărut în viața sa. 
Lucifer a hotărât să încerce să-l îndepărteze pe Dumnezeu și apoi să le ceară la toți 
îngerii să se închine lui. Păcatul primordial a lui Satan a fost mândria. A vrut să fi e ca 
Dumnezeu (Evrei 28 :15) ca urmare a fost aruncat pe pământ și împreună cu el o treime 

dintre îngeri (Isaia 14:13-14). De atunci şi până astăzi, 
încearcă să atragă pe câţi mai mulţi oameni de partea 
lui, şi (implicit) împotriva lui Dumnezeu.
“Cum ai căzut din cer, O, Lucifer, fi ul dimineții!» (Isaia 
14:12). Isus a spus: «L-am văzut pe Satan ca un călcâi 
care cădea din cer». Luca 10:18.  Și «Tu ai fost pe 
muntele sfânt al lui Dumnezeu». Ezechiel 28:14.
       În încercarea sa greșită de a avansa, Lucifer a 
convins, probabil, o treime din îngeri să-l urmeze și a 
provocat o insurecție în cer. Dar în loc să obțină poziția 
pe care o râvnea, el și îngerii răzvrătiți au fost aruncați 
pe pământ (Apocalipsa 12: 4). Din păcate, acești îngeri 
căzuți (înfrânți!) și-au continuat lupta împotriva lui 
Dumnezeu. Ei au devenit, de asemenea, adversari ai 
oamenilor, care vor avea fi ecare o oportunitate de a deveni copii în familia veșnică a lui 
Dumnezeu (ceva ce diavolul și demonii săi nu pot deveni niciodată).

     Conform cărții lui Iov (38:4-7), îngerii au fost creaţi înaintea pământului iar și e 
posibil că Satan a căzut înainte de a-i ispiti pe Adam şi pe Eva în Grădină (Geneza 3:1-
14) Dacă au trecut minute, ore sau zile înainte de ispitirea lui Adam şi a Evei în Grădină, 
Scriptura nu ne spune specifi c. 

            Cartea Iov ne spune că, cel puţin pentru un timp, Satan avea încă acces la rai şi 
la tronul lui Dumnezeu: „Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea 
Domnului. Şi a venit şi Satan în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: «De unde vii?» Şi 
Satan a răspuns Domnului: «De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care 
am făcut -o pe el. »” (Iov 1:6-7). 

           Se pare că în acel timp Satan încă se mişca în libertate între rai şi pământ, vorbind 
cu Dumnezeu direct şi dând socoteală pentru activităţile sale. Nu ştim exact când i-a 
întrerupt Dumnezeu accesul.  Probabil între Creație și ispitirea lui Adam și Eva 
din Eden.

            De ce a căzut Satan din ceruri? Satan a căzut din cauza mândriei. El a dorit să fi e 
Dumnezeu, nu să fi e doar un slujitor al lui Dumnezeu. El nu a fost mulţumit cu poziţia 
lui. În schimb, Satan a dorit să Îl dea pe Dumnezeu jos de pe tron şi să preia stăpânirea 
Universului. 
        Observaţi numeroasele afi rmaţii „mă voi…” din Isaia 14:12-15. Ezechiel 28:12-15  
îl descrie pe Satan asemenea unui înger nemaipomenit de frumos.

        Satan a fost probabil cel mai înalt între îngeri, cel mai frumos între creaturile 
lui Dumnezeu, Satan a dorit să fi e Dumnezeu, şi e interesant că tocmai cu 
aceasta i-a ispitit pe Adam şi pe Eva în Gradina Edenului (Geneza 3:1-5). Cum 
a căzut Satan din rai? De fapt, căderea nu este o descriere exactă. Ar fi  mai 
corect spus că Dumnezeu l-a scos pe Satan din ceruri (Isaia 14:15; Ezechiel 
28:16-17). Satan nu a căzut din rai; mai degrabă Satan a fost aruncat din rai.

Primul pedeapsit / Judecatatd) 
             
           Ca lider al îngerilor, Lucifer era permanent în prezenţa lui Dumnezeu. Lucifer nu 
a căzut treptat, încetul cu încetul. Nu. A căzut ca un fulger, aşa cum a spus Isus – într-o 
clipită (Luca 10:18). Cu un moment înainte, el a fost „cel strălucitor”. Însă imediat ce a 
început să nutrească gândul că va deveni ca Dumnezeu, el a devenit diavolul.
           Lucifer avea poziţia cea mai înaltă dintre toate fi inţele create. Lucifer a eşuat în a 
recunoaşte faptul că toate aceste trei motive ale mândriei lui – frumuseţea, inteligenţa şi 
poziţia – erau de fapt daruri primite de la Dumnezeu.
                După expulzarea din cer, Lucifer a fost numit Satan (adversar) și diavol (defăimător), 
iar îngerii lui au fost numiți demoni. Satana și păcatul cauzat de el nu împiedică scopurile 
divine ale lui Dumnezeu. Răul și binele arată dragostea lui Dumnezeu față de care El alege 
să facă mântuire. În mod ironic, Dumnezeu folosește răul și demonii pentru scopurile Sale 
divine (1 Samuel 16: 15-16).   VA URMA
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Învierea conducătorilor și a poporului prin Taina Pocăinței
Deșteptarea la glasul lui Dumnezeu prin Scripturi și la Imnul României, a conducătorilor 
și a poporului român, trebuie să fi e neîntârziat prin urmarea pildei, cu lacrimi de pocăință, 
a celora din marea capitală Ninive, a Imperiului Asirian, unde Dumnezeu l-a trimis pe Iona 
prorocul cu mesajul întoarceri la pocăință, în descoperirea Scripturilor: „Şi a pătruns Iona 
în cetate, zicând: “Patruzeci de zile mai sunt, şi Ninive va fi  distrusă!” Atunci Ninivitenii 
au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la 
cei mai mici. Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei. 

Acesta (regele) s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel scump, s-a 
acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă. Apoi, din porunca regelui şi a dregătorilor săi, s-au 
strigat şi s-au zis acestea: Oamenii şi animalele, vitele mari şi mici să nu mănânce nimic, 
să nu pască şi nici să bea apă; Iar oamenii să se îmbrace cu sac şi către Dumnezeu să 
strige din toată puterea şi fi ecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea şi de la nedreptatea 
pe care o săvârşesc mâinile lui; Poate că Dumnezeu Se va întoarce şi Se va milostivi şi 
va ţine în loc iuţimea mâniei Lui ca să nu pierim!” Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor 
cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele.... şi nu a împlinit” (Iona 3, 4-10) 
distrugerea Ninivei.

Astfel, conducătorii și toate autoritățile române, trebuie să se coboare de pe tronurile lor 
și să se smerească împreună cu poporul întreg, în post și cu rugăciune înaintea milei lui 
Dumnezeu, ca regele Ninivei și poporul și așa Dumnezeu ne va ierta păcatele și va salva 
conducătorii și poporul de la consecințele urmării fărădelegilor. Mesajul lui Dumnezeu 
în aceste vremuri ale secolului XXI, către conducători și popor, este asemănător cu 
mesajul divin al lui Iona prorocul, prin predicile de vestire a Evangheliei, cu puterea lui 
Dumnezeu de mântuire, pentru cel ce crede (Rom. 1, 16) la toate Bisericile și vremurile 
de azi cu furtuni, cutremure etc, care aduc dezastrele din univers ca, urmare a necredinței 
și păcatelor. 

Cred că, în urma evenimentului tragic cu Alexandra, va fi  o deșteptare, o trezire din somnul 
necredinței și a păcatului în toată Țara noastră minunată, România, ascultând chemarea 
lui Dumnezeu la deșteptare, zicând: „Eu (Dumnezeu) nu voiesc moartea. păcătosului, 
ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fi e viu. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la 
căile voastre cele rele! Pentru ce să muriţi voi, casa lui Israel?” (Iezechil 33, 11), îi întreba 
Domnul, când și ei erau în păcate.  Așa ne întreabă Dumnezeu, și pe noi pe toți, conducători 
și popor: „Pentru ce să muriţi voi?”, în cazul nostru: casa poporului român? Și continuă, 
Milostivul Dumnezeu chemarea, zicând: „Întoarceţi-vă către Mine (Dumnezeu), şi Mă 
voi întoarce şi Eu către voi”, zice Domnul Savaot” (Maleahi 3, 7).

Și cum să ne întoarcem?, ne răspunde tot iubirea lui Dumnezeu: „Şi acum, zice Domnul, 
întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns şi cu tânguire”. Sfâşiaţi 
inimile şi nu hainele voastre, şi întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El 
este milostiv şi îndurat, încet la mânie şi mult Milostiv şi-I pare rău de răul pe care l-a 
trimis asupra voastră. O, de v-aţi întoarce şi v-aţi pocăi, ar rămâne de pe urma voastră o 
binecuvântare, un prinos şi o jertfă cu turnare pentru Domnul Dumnezeul vostru!” (Ioil 2, 
12-14). Deci, calea întoarceri la Dumnezeu este cu lacrimile pocăinței, ca cei din Ninive.

Când poporul Israel, ca de exemplu în vremea prorocului Ieremia, pentru că se depărtase de 
Dumnezeu în păcate și nu asculta de mesajele Domnului prin Ieremia prorocul, Dumnezeu 
a îngăduit asupra lui Israel robia Babilonului, vreme de 70 de ani!, după descoperirea 
Scripturi, zicând: „Toată ţara aceasta va fi  pustiită şi jefuită; popoarele acestea vor sluji 
regelui Babilonului şaptezeci de ani” (Ieremia 25, 11). Atunci a fost dărâmat și minunatul 
Templu din Ierusalim, zidit de regele Solomon. Toate în iubirea lui Dumnezeu pentru 
deșteptare, trezire din somnul păcatului, ca să salveze poporul în istorie. 

Să luăm aminte!, conducători și popor român, că vrășmașii neamului bat la ușa granițelor 
și pentru a ne întoarcerea la Dumnezeu cu lacrimi în Taina Pocăinței, El s-ar putea să le 
îngăduie dezmembrarea Țării noastre, cum a fost și înainte de primul Război Mondial. 
Doamne, te rugăm, să nu fi e. Iartă-ne și trezește-ne la Tine pe alte căi, pentru Taina 
Pocăinței. Să nu ne bazăm nici pe Uniunea Europeană și nici pe NATO. 

Apărătorul poporului este numai după descoperirea Scripturilor:  „Ridicat-am ochii mei 
la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul 
şi pământul” (Psalm 120, 1-2). „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o 
zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte” (Psalm 126, 
1). Să citim istoria robiei poporului român, sute de ani!, de la vrășmașii străini, cât de 
crudă a fost robia, umilirea și cum au fost omorâți! Aceasta este o altă cale de trezire, de 
deșteptare la pocăință și la ajutorul Bunului Dumnezeu. 

În vremea lui Hristos Domnul, erau unii care îi „vesteau despre galileienii al căror sânge 
Pilat l-a amestecat cu jertfele lor” (Luca 13, 1). Domnul le-a răspuns prin întrebările 
următoare: „Credeţi, oare, că aceşti galileieni au fost ei mai păcătoşi decât toţi galileienii, 
fi indcă au suferit aceasta? Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel. Sau 
acei optsprezece inşi, peste care s-a surpat turnul în Siloam şi i-a ucis, gândiţi, oare, că 
ei au fost mai păcătoşi decât toţi oamenii care locuiau în Ierusalim? Nu! zic vouă; dar de 
nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel” (Luca 13, 2-5). Astfel, Mântuitorul zice, spre trezire 
și luare aminte:: „Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi!” (Marcu 13m 37). „Luaţi 
aminte, privegheaţi şi vă rugaţi” (Marcu 13, 33)

Prin urmare, precum a fost o revoluție istorică în Decembrie 1989, în România, imperativul 
vremii noastre ne spune că, trebuie să fi e și o revoluție spirituală împotriva nelegiuirilor, 
în urma îndepărtării de Dumnezeu, pentru o înviere în lumina vieții (Ioan 8, 12) de sub 
întunericul morții păcatelor, ca să trăiască conducătorii și poporul după Legile morale și 
valorile spirituale, a vieții în Hristos, în Care „trăim, ne mișcăm și suntem” (Fapte 17, 28) 
cu viață. Viața în Hristos Dumnezeu, este după modelul suprem Dumnezeiesc, în „legea 
duhului vieţii în Hristos Iisus (care) m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii” (Rom. 8, 2)

La încheiere, aduc mângâiere părinților, bunicilor, tuturor celor dragi și cetățenilor 
României, de la Nistru și până la Tisa, în durerea pentru Alexandra, că sufl etul ei curat, este 
cu îngerii și cu sfi nții lui Dumnezeu în universul ceresc, spre care călătorim și noi toți prin 
lumina divină și întunericul necredinței de azi după fi lozofi ile rătăcitoare: „Luaţi aminte 
să nu vă fure minţile cineva cu fi lozofi a şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, 
după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8) Dumnezeu. Călătoria 
vieții pământești a popoarelor este după revelarea Scripturi: „Căci nu avem aici cetate 
stătătoare, ci o căutăm (călătorim) spre aceea ce va să fi e” (Evrei 13, 14) în Ceruri. La 
revedere, copilă a lui Dumnezeu, Alexandra! Amin.

Strigătul Alexandrei

pe care le foloseau în gospodărie, sau în piețele din Timișoara.
- Fugi omule! A strigat Adam, continuând să alerge, dar schimbând acum direcția, 

spre lanul de porumb, ceva mai departe, ca să evite astfel, uciderea acelui om nevinovat, 
victimă sigură a goanțelor, care s-ar fi  abătut peste el.  

Mai avea câțiva metri, până să intre în lanul de porumb care l-ar fi  ascuns, când, un 
snop de gloanțe, l-a lovit din plin! 

A rămas o clipă pe loc, cu mâinile ridicate deasupra capului ca pentru o rugăciune, 
privind spre înaltul cerului apoi, ceața rece a morții i-a acoperit încet, privirea!

A căzut ca un stejar frânt de fulger, cu fața în jos, în câmpul acela de trifoi mic de 
toamnă, mușcând pământul de durere, cu ciudă și neputiință. Câteva secunde, a mai putut 
răbda durerea insuportabilă apoi, s-a sfârșit! O lumină infi nită îl înconjura încet: Acum, 
era liber!

L-au lăsat acolo în câmp, într-o baltă de sânge, aproape o oră, până când toți deținuții 
au fost trimiși înapoi la Timișoara, apoi, au fost trimiși doi soldați cu o ladă de lemn, 
având ordin să-l bage oricum, în lada aceea și să-l aducă în lagăr.

Soldații l-au pus în ladă, dar lada era prea mică pentru acest uriaș și i-au rămas 
picioarele afară. Atunci, unul dintre ei i-a aplicat cu patul armei, câte o lovitură sub 
genunchi și picioarele rupte, s-au îndoit moi și au încăput în ladă! Au pus capacul și au 
bătut cuiele apoi, au tras după ei pe jos lada grea pînă în lagăr: Nu mai era acolo, decât 
căpitanul, cu o mașină de teren GAZ, rusească. 

Au urcat repede lada în mașină și au plecat, într-o direcție necunoscută: Dușmanul 
poporului trebuia îngropat repede, fără multă vorbă și mai ales, fără martori! 

Totul fusese doar un mic incident, despre care conducerea comunistă, nu trebuia să 
afl e nimic. Capetele lor înalte, trebuiau protejate de asemenea dureri!

Totuși, din tufi șurile acelea mici de răchită, un țăran văzuse, cea ce nu putea crede 
ochilor: Un om murise, pentru ca el, să trăiască: Și ce om zdravăn era, Doamne! 

 VA URMA

Raport OCDE: Diaspora românească este a 
cincea cea mai mare din lume

Trei sferturi (75%) din declinul populaţiei României între anii 2000 şi 2018 (de la 22,4 
milioane la 19,5 milioane) se datorează emigrării, diaspora românească fi ind a cincea 
cea mai mare din lume, arată Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) într-un nou raport publicat marţi la Paris, citat de Agerpres.

Potrivit documentului de 174 de pagini, intitulat ‘‘Talent Abroad: A Review of Romanian 
Emigrants” (Talent în străinătate: o recenzare a emigranţilor români), în 2015-2016, 3,6 
milioane de persoane născute în România (17%) trăiau în ţările OCDE, dintre care 54% 
erau femei. Între 2000-2001 şi 2015-2016, numărul emigranţilor români a crescut cu 2,3 
milioane. Italia, cu aproape o treime din populaţia emigranţilor români (peste 1 milion), a 
fost ţara gazdă lider, urmată de Germania (680.000) şi Spania (573.000).

În ultimii ani, aproximativ 25% dintre românii care trăiesc în România şi-au exprimat 
dorinţa de a se stabili defi nitiv în străinătate dacă ar avea posibilitatea, unul dintre cele mai 
mari procente înregistrate în regiune. Aproape jumătate dintre persoanele în vârstă de 15-
24 de ani din România au declarat că intenţionează să emigreze.

Emigranţii români lucrează în cea mai mare parte în meserii slab califi cate, iar dintre cei 
cu studii superioare, mulţi sunt supracalifi caţi, se spune în raport.

Emigranţii români în ţările OCDE au de trei ori mai multe şanse decât cetăţenii ţării în care 
au emigrat de a lucra în activităţi care implică o muncă necalifi cată sau semi-califi cată şi 
jumătate au şanse de a lucra în locuri de muncă cu înaltă califi care. Aproape jumătate din 
românii cu studii superioare care au emigrat în ţările OCDE ocupă locuri de muncă cu 
nivel scăzut de califi care.

În ceea ce priveşte numărul şi locurile de emigrare, documentul detaliază că emigranţii din 
România au reprezentat cel de-al şaselea cel mai mare grup de emigranţi în ţările OCDE 
în 2015-2016 şi cel mai mare grup de emigranţi din regiunea vecină a României.

Între 2000-2001 şi 2015-2016, numărul acestora a crescut cu 2,3 milioane până la 3,4 
milioane. Cea mai mare parte a acestei creşteri (1,1 milioane de emigranţi) a avut loc între 
2005-2006 şi 2010-2011. Compoziţia demografi că a emigranţilor români a evoluat: în 
timp ce ponderea femeilor a rămas stabilă la 51%, un proces de întinerire poate fi  observat 
în rândul emigranţilor, peste 90% dintre ei având vârstă de muncă.

Ţările europene din OECD au înglobat 90% din totalul emigranţilor români din zona 
OCDE în 2015-2016, iar 67% au locuit în Italia, Germania sau Spania. Creşterea 
numărului acestora a fost deosebit de ridicată în Italia, Spania şi Regatul Unit, în mare 
măsură determinată de emigranţi tineri şi recenţi, deşi creşterea a avut loc în perioade 
diferite în fi ecare ţară.

Majoritatea emigranţilor români nu sunt cetăţeni ai ţării gazdă, iar naturalizările din ţări ale 
Uniunii Europene, cum ar fi  Italia, Germania şi Regatul Unit, au crescut puternic recent, 
în timp ce au scăzut în Statele Unite şi Ungaria. Numărul celei de-a doua generaţii de 
emigranţi români în ţări UE se apropie probabil de 630.000 în total, cu o cotă considerabilă 
sub 15 ani.

Diaspora românească se caracterizează printr-o integrare destul de reuşită în societăţile 
gazdă, adoptând destul de frecvent limbile şi normele demografi ce ale ţărilor de destinaţie. 
Cu toate acestea, emigranţii români încă se confruntă cu o discriminare destul de frecventă, 
ceea ce poate împiedica integrarea lor cu succes în societăţile gazdă, potrivit raportului 
OCDE.

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 
Senior Pastor: Gabriel Daniel Costea; 
Tel. 503 560 6337

16323 SE Stark St, Portland OR 97323 

Servicii divine: 

Duminica 10-12 AM; seara 6-8 PM

Miercuri 7-9 PM ; 

Vineri 7-9 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
Sâmbăta - 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

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)

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. 

Looking for full time or part time 
caregivers for my two adult care home 
facilities.  Caregivers are expected to 
perform housekeeping, cooking and 
helping residents with their ADL’S 
duties. Must speak some English 
and be able to pass a background 
check and caregiver application. The 
facilities are on the south east side of 
town. We are off ering very competitive 
compensation  with possibility for pay 
increases and bonuses  to the person 
that works out good for the position  
and also if all works out resident 
manager position and pay would be 
made available to whom proves them 
self.  CALL  503-956-3642 ASK FOR 
JOSEPH IF INTERESTED. (1909)

Vânzări AFH

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

Potențialii donatori sunt rugați 
să sune la 971.255.1223

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

If you’re worn out and need a vacation I 
am available to help starting in June. As 
a former Owner/Provider with plenty of 
experience, referrals and all qualifi cations 
all you need to do is contact me at 
(404)940-1408. Thank you.  (1907)

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

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

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)

Adult Care Home in excellent SW Portland location! 
Excellent Income Producing! HALF ACRE IN 
TOWN! Extensive decking all around. Separate 
living quarters upstairs w/ 2 Master Suites for the 
owner or caregiver. Unfi nished 1800 sq ft daylight 
basement! Business setting included. $650,000 
Lease Option to Buy Available

EDWARD PETERS 
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

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

2001 Custom Built Adult Foster Home in 
Beaverton, 3700 sq ft with 7 bedrooms, 3 full and 4 
half bathrooms. Large Family room & 2 bedrooms, 
2 full baths Upstairs level for Owner/Operator. 
Income producing. $729,900  Lease Option

Gresham Adult Care Home, 3200 sq ft. Upper 
level with 3 bedrooms, 2 full baths. Main level has 
5 bedrooms, 3 full & 2 half baths. Each level has 
it’s own Kitchen, Dining and Living rooms. Income 
producing. $525,000 Lease Option Available

SW Portland Care Home. Daylight Ranch w/7 
bedrooms plus Offi  ce, 3 full & one half baths. Two 
full Kitchens, Dining and Family rooms. Excellent 
Income producing! $599,900

Caregivers  live in positions available  
around Seattle WA. Salary of $4500/  
month, fi ve days a week room and 
board. Please call 206 660 1273  
(2003)

Caut caregiver pentru AFH in 
Vancouver, WA. Limba engleza 
si clasele pentru statul Wa sunt 
necesare. Cei interesati va rog sa 
sunati la (360) 694-5480. (1908)

Existing AFH, or home for extended 
family, in Washington County, 
Cooper Mountain, 5,300 sq. ft. plus 
unfi nished basement. Wonderful 
view in a very peaceful setting.Main 
level: two large bedrooms each with 
full bath, offi  ce, and one half bath, 
large spaces with high ceilings; 
Lower level: six bedrooms two full 
bath and fi ve half bath. Off ered at 
$869,000.00. RML # 19153475.  Call 
Stefan Gavojdea at 503-901-4150 
(only qualifi ed buyers please)   (1908)

Caregiver + Care Manager (One 
Position)
Windsor Gardens is a small (12-
bed) assisted living facility in East 
Vancouver, Washington. Our facility 
specializes in caring for a population 
living with memory loss / dementia.
We are looking for full-time employee 
who can work in the dual role of 
Certifi ed Nursing Assistant (CNA) and 
Care Manager. 
Candidates must have:
-1+ years of caregiving experience
-1+ years of managerial experience
Good pay. $19/hour to start.
Flexible hours for quality workers.
We want someone who is responsible, 
motivated and attentive to detail. 
If this describes you, please respond to 
this advertisement by calling Theodora 
“Dori” Hategan at 360.521.1300.  (1911)

CNAs (Certifi ed Nursing Assistants) 
/ Caregivers Wanted
Ad Text: “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 to make two 
full-time hires for the CNA / Caregiver 
position.
Whether you are looking for PART-
TIME or FULL-TIME, we have a 
position available for quality caregivers. 
Scheduling for these positions is 
somewhat fl exible - please inquire 
even if you have some constraints on 
your availability.
Competitive pay. $15/hour to start. 
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.     (1911)

Cumparati sau vindeti proprietati in Arizona? 
Avantaj, la cumpararea proprietatii 

serviciul meu este gratuit pentru cumparator.
- Fiecare birou este independent si condus pe cont propriu -

Maria Duma
ARIZONA REALTOR

KW Realty Sonoran Living Scottsdale, AZ
Cell: (602) 228 2847

email: Homechoicesaz@gmail.com
Website: www.homechoicesaz.com 

Am nevoie de cineva care instalează 
gresie/faianță. Mă puteți suna la 
9719982799 - Cristi      (1908)

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. (1908)

AFH în Bellevue, WA angajează 
caregivers. Drept de lucru și engleză 
sunt necesare. Sunați la (425) 444-
5752. (1908)

Avem nevoie de om la lucru cu sau 
fara experinta in domeniul Auto 
reparatii Tinichigerie si mecanica. 
Knoxville, TN. Telefon 867-258-8243.  
(1908)

Caut caregiver full time live in or live 
out in Gresham. Engleza necesară 
pentru detalii sunați la Cornelia  503-
491-9269.   (1908)

Plum U-Pick – Brooks and Italian
Varieties

Also Bartlett Pears

Vancil-Polehn Farm 
19594 S.Redland Road Oregon City, 

Oregon 97045
Opening Day: 
Friday, August 30th, 8am-6pm
Hours:
Saturday and Sundays:  7am-6pm
Weekdays: 9am-6pm
Open Daily until sold out
Price:  
     Plums $.60 lb
     Pears $.50 lb
     Hazelnuts $1.50 lb (Not ready until  
...............................................mid-Sept)

Call or Text to confi rm crop status:
(503)631-2311 or (971)754-5848

Diverse

http://yahoo.com/
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
mailto:Homechoicesaz@gmail.com
http://www.homechoicesaz.com/


ROMANIANTIMES

LAKE OSWEGO ADULT CARE HOME just minutes to 
downtown, 2,762 Sq. Ft, with 7 bedrooms, and 3 full & 
3 half baths, on a 1/3 acre lot. Price includes real estate 
and ACH set up. Income producing property! $649,000 
Contact Cornell at 503-939-7146

BEAUTIFUL CARE HOME FACILITY in Vancouver, WA. 
Great set up with separate caregiver’s unit. the home has 
4000 Sq. Ft, 9 bedrooms, 5 full & 4 half baths 1/4 acre lot, 
plenty of parking and fenced backyard. Price includes land 
and building. Excellent Invome! $999,900. Contact Cornell 
at 503-939-7146

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

THIS BEAUTIFUL HOME is built top of the line with features 
including: vaulted ceilings, open staircase, hardwoods, 
tile and marble fl oors, granite counter tops, built-ins, 
wainscotings, covered deck, stainless steel appliances and 
more. Great home for extended households, vacation rental 
or Adult Care Home. Property has an excellent cul-de-sac 
location. $985,000. Contact Cornell at 503-939-7146

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. 
$1,100,000. Call Cris at 503-816-9493

These beautifully updated duplex style units are an excellent 
investment: all one level complex conveniently located close 
to shopping, employment and public transportation. Some 
of the recent yearly improvements to some units include: 
newer roof, gutters, doors, baseboards, paint, fl ooring, 
updated kitchens & bathrooms, newer appliances and more.  
$3,050,000. Call Cornell at 503-939-7146

6% CAP RATE

MOVE-IN READY HOME RUNNING BUSINESS

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 

ELEGANT CUSTOM-BUILT adult care home off ering 
a turn-key business opportunity. Amenities include an 
intercom system, separate kitchens, separate access/
entrances & live in caregiver quarters. Truly luxurious w/
vaulted ceilings, inlaid hardwoods, a gourmet kitchen & a 
master suite w/private balcony, walk-in closet & jacuzzi tub. 
$1,100,000 Contact Cris at 503-816-9493

TOP NOTCH ACH

Attractive townhouse in the Stonewater-Orenco neighborhood. The 
fl oor plan off ers basically 2 masters upstairs along with the laundry. 
Cozy fi replace in the living. Gourmet eat-in kitchen with gas range & 
pantry. Light fi lled dining opens to the private patio. Most of the furniture 
included. Just steps to the MAX, hi-tech jobs, shopping, nature trails, 
parks & much more. $335,000. Call Dragos at 503.984.3485

HILSBORO HOME

Beautiful Custom Craftsman home on a quiet private rd. 
Gorgeous Hickory hardwood fl oors on main level. Open 
layout! Kitchen with granite countertops, tile backsplash, living 
room with build-ins and gas fi replace. Large master features 
vaulted ceilings, walk-in closet, tiled fl oors and shower. 
Enjoy the private fenced backyard which includes a hot tub. 
$479,000. Call Cornell at 503.939.7146

MILWAUKIE HOME4 ACRES WITH GREAT VIEWS

SALE!

CAP RATE: 21%

Great location, close to Mt. Tabor park and walking distance 
to Montavilla restaurants. Two identical units, a total of 6588 
Sq. Ft, 16 bedrooms, 6 full and 6 half baths, each one can 
be licensed for a 5 resident Care Home Business. Income 
producing and move in ready. $1,199,950. Contact Cris for 
more information at 503.816.9493

READY FOR NEW HOME! This great parcel is located 
just blocks away from Hwy 111. It is ideal for a vacation 
home, vacation rental or a permanent residence. 
Walking distance to stores and restaurants! Asking 
$49,950. Please Contact Cornell at 503-939-7146 for 
more information!

OCEAN VEIW LOT

 E-mail: info@romaniantimes.com

Miercuri, Joi , Vineri - între 10 am - 1 pm 
la telefon 503-895-5171  sau  la telefon 503-708-3384 

Pregătiri pentru BREXIT: Aproximativ un milion de 
cetăţeni UE, inclusiv români, au primit drept de 

rezidenţă în Marea Britanie

 Ministerul de Interne de la Londra a anunţat că 951.700 de cetăţeni din state membre 
UE şi din Spaţiul Economic European au primit până la 31 iulie statut de rezidenţă în 
Marea Britanie.

Brandon Lewis, secretar de stat pentru Securitate în Ministerul britanic de Interne, a 
declarat că nivelul de un milion a fost atins în august.

Cele mai multe solicitări au fost depuse de imigranţi polonezi (179.800). Pe locul următor 
sunt românii (141.200 de cereri) şi italienii (121.600).

Ministerul britanic de Interne le transmite imigranţilor din ţările UE că pot depune cereri 
pentru rezidenţă până pe 31 decembrie 2020 în situaţia în care Marea Britanie se va 
retrage din Uniunea Europeană fără acord Brexit şi până pe 30 iunie 2021 dacă Acordul 
Brexit va fi  ratifi cat.

Statutul de rezidenţi poate fi  obţinut de imigranţii din ţări UE care au locuit legal în 
Marea Britanie cel puţin cinci ani până pe 30 decembrie 2020. “Cifrele sunt pozitive, iar 
europenii mai au destul de mult timp pentru a depune cereri”, a declarat un purtător de 
cuvânt al Ministerului britanic de Interne. mediafax.ro

DUPLEX

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://sq.ft/
mailto:info@romaniantimes.com
http://mediafax.ro/
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INFORMAȚII GENERALE

Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 
noiembrie (turul II).

Cetățenii români cu drept de vot afl ați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru 
a-și exercita dreptul de vot:

1. Prin corespondență

Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie 
să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, 
codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, 
precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a 
votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să 
anexeze copia scanată sau fotografi a actului de identitate şi a documentului care 
dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor 
care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi  consultată la următorul 
link: http://www.mae.ro/sites/default/fi les/fi le/anul_2016/2016_alegeri/anexa_
ordinul_500_forma_consolidata.pdf

După fi nalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi 
un e-mail de control, pe care trebuie să-l confi rme, în caz contrar validarea 
înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului 
din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confi rmarea, de către 
acesta, a email-ului de control.

2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în REGISTRUL 
ELECTORALși pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători 
înregistrați

Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare 
va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul 
numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează 
copia scanată sau fotografi a actului de identitate. Menționăm că o secție de votare 
poate fi  înfi ințată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau 
dintr-un grup de localități.

3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au 
optat pentru votul prin corespodență.

 IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare 
înfi ințată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze 
cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul 
http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală 
Permanentă.

Alegeri pentru Președintele României – 2019
– Votul în străinătate –

IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi  active până în data de 11 
septembrie 2019.

Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile 
de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în 
ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate 
provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic 
electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul 
simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, 
iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua 
votării;)

IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi  deschise timp de trei zile 
pentru fi ecare tur al alegerilor:

 VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21

   SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21

   DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21.

Alegătorii care la ora 21.00 se afl ă la sediul secţiei de votare, precum şi cei care 
se afl ă la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot 
să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei 
de votare, din cadrul acestuia, verifi că la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei 
de votare se afl ă alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi 
monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii afl aţi în 
situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59.

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/anexa_
http://www.votstrainatate.ro/

