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Donald Trump, preşedintele 
Statelor Unite, şi-a încheiat vizita de două 
zile în Franţa, după ce a participat la Paris, 
în calitate de invitat de onoare, la împlinirea 
a 100 de ani de la intrarea Statelor Unite 
în Primul Război Mondial, marcată pe 13 
iulie. De asemenea preşedintele Trump a 
participat la parada militară anuală de pe 
Champs-Elysees, organizată în condiții 
stricte de securitate, cu ocazia Zilei Naţionale 
a Franţei.iCancelarul Germaniei, Angela 
Merkel, şi preşedintele Franţei, Emmanuel 
Macron, au declarat că menţinerea unei 
relaţii sănătoase cu preşedintele american 
Donald Trump rămâne esenţială, în 
pofi da opiniilor divergente.iDoi poliţişti 
israelieni au murit în urma unui unui atac 
terorist ce a avut loc la Muntele Templului. 
iPreşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, 
a declarat că ţara sa exercită presiuni asupra 
Uniunii Europene pentru a oferi un calendar 
clar privind aderarea Serbiei la Blocul 
comunitar.iStatul Major al Armatei 
din Turcia a anunţat  că în urma unor 
operaţiuni anti-teroriste au fost eliminaţi 
peste 79 de terorişti kurzi.iMinistrul turc 
al Economiei, Nihat Zeybekci a declarat că 
Turcia a trimis 197 de avioane de tip cargo, 
16 camioane şi o navă în Qatar pentru a 
acoperi nevoile zilnice ale statului arab de 
la începutul disputei cu celelalte ţări din 
Golful Persic.iAdministraţia Vladimir 
Putin și-a exprimat preocuparea în legătură 
cu o serie de exerciţii militare NATO 
programate în următoarele luni în Europa 
de Est, inclusiv în zona Mării Negre, cerând 
o comunicare bilaterală mai efi cientă pentru 
evitarea “interpretărilor greşite”.iPotrivit 
unui raport prezentat în Comisia de 
Securitate a Parlamentului de la Chişinău 
peste o sută de cazuri de uzurpare a puterii 
de stat, trădare de patrie şi mercenariat au 
fost înregistrate în Republica Moldova în 
ultimii trei ani, relatează site-ul publika.
md.iArmata Statelor Unite a anunţat că 
militari americani desfăşoară operaţiuni în 
oraşul sirian Raqqa, ultimul fi ef al reţelei 
teroriste Stat Islamic.iNave şi avioane 
militare din Franţa şi Egipt efectuează 
exerciţii comune în Marea Mediterană şi în 
Marea Roşie, în apele teritoriale egiptene, 
a anunţat armata egipteană.iAproximativ 
10.000 de persoane au fost evacuate în 
vestul Canadei, la trei zile după decretarea 
stării de urgenţă din cauza a sute de incendii 
de vegetaţie.iParlamentul European a 
aprobat începerea negocierilor cu guvernele 
naționale privind noile reguli anti-dumping 
menite să protejeze mai bine industria și 
locurile de muncă din UE.iPreședintele 
Statelor Unite și Rusiei au ajuns cu ocazia 
primei lor întâlniri, care a avut loc în 
Germania, la un acord privind o încetare a 
focului în sud-vestul Siriei.

Rezoluția Senatului american pentru 
celebrarea a 20 de ani de Parteneriat 
Strategic între România și Statele Unite ale 
Americii - detalii în pagina 13

Inaugurarea Camerei de Comerț Româno-Americane din San Francisco -  pagina 10

România, promovată în faţa a 40.000 de americani pe stadionul 
echipei de baseball Washington National - detalii în pagina 8

Straniul farmec al 
postcomunismului

La ziua de naştere a Maestrului Devis 
Grebu! Meditând din nou la geniul unui 
artist care a trecut şi prin sufl etul meu, un 
artist prin intermediul şi radiaţiile căruia 
am re-creat câteva proiecte de univers şi 
de paradis, un artist vizionar graţie căruia 
mă simt, prin îmbogăţire şi transfer, o 
privilegiată. 
La mulţi ani, dragă Devis Grebu ! Până la 
120, cu drept de prelungire !
 -  continuare în pagina 7

INTERVIUL acordat revistei 
Romanian Times de domnul 

Cosmin Dumitrescu, 
consulul general al Romaniei 

la Los Angeles -  pagina 2

A doua ediție a Summit-ului dedicat 
cooperării dintre oamenii de afaceri români 
din Diaspora și din Țară - pagina 4

Contribuția lui Adam Michnik la teoria 
și practica disidenței est-europene este 
copleșitoare. Scrisorile din închisoare 
au fost pe drept cuvânt celebrate ca 
documente cruciale pentru formularea 
strategiei opoziției antitotalitare, care 
avea să ducă, în cele din urmă, la 
năruirea comunismului în Polonia 
și întreaga regiune numită cândva 
„Blocul sovietic”.-  continuare în pagina 10

Admiterea în învățământul superior de stat din România pentru 
românii de pretutindeni începând cu anul de învăţământ 2017-2018 -  

detalii în pagina 4

Cum s~ treci prin tranzi]ie
Romanii ca natie se defi nesc in ultimii 
20 si de ani ca fi ind un popor in tranzitie. 
Indiferent la ce nivel are loc, ca este 
vorba de locuri de munca sau oportunitati 
ori esecuri, tranzittia este elementul de 
legatura din care mereu te intrebi ce-i 
de castigat si ce-i de pierdut.- continuare în 
pagina 6

Donald Trump către Polonia: 

„Popoarele Europei încă mai strigă: «Îl 
vrem pe Dumnezeu!» Dacă nu vom 
avea familii şi valori puternice, nu vom 
supravieţui. Să luptăm împreună pentru 
familie, pentru libertate, pentru ţară şi 
pentru Dumnezeu!” -  pagina 12
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INTERVIUL acordat revistei Romanian Times
 de domnul Cosmin Dumitrescu, 

consulul general al Romaniei la Los Angeles
Vă mulțumesc pentru felicitări și pentru gândurile de bine, 
precum și pentru frumoasa ospitalitate pe care o arătați față 
de Consulatul General al României la Los Angeles în paginile 
Romanian Times. 

Pentru Consulatul General al României la Los Angeles este 
important să aibă o comunicare bună, transparentă și corectă, 
pentru informarea membrilor comunităților româno-americane 
din Statele Unite ale Americii, în special în mass-media de 
limbă română. O astfel de comunicare ne oferă posibilitatea 
de a acorda asistență și protecție consulară mai efi cientă pentru 
românii afl ați în circumscripția consulară.

Consider cooperarea între ofi ciul consular și mass-media la 
fel de importantă pentru dezvoltarea dimensiunii economice, 
comerciale, culturale și în plan academic a Parteneriatului 
Strategic între România și Statele Unite ale Americii, 
parteneriat care, după cum bine cunoașteți, împlinește 20 de 
ani în acest an (11 iulie 2017). 

- Vă rugăm să informați cititorii publicației despre 
familia dumneavoastră. 

Familia mea mă însoțește la misiune. La fel ca mine, soția 
mea este diplomat de carieră. Amândoi am devenit membri ai 
corpului diplomatic și consular al României cu multă vreme 
în urmă, în urma promovării examenelor de admitere pentru 
dovedirea competențelor, în conformitate cu prevederile 
Legii nr 269/2003 privind corpul diplomatic și consular. 

Profi t de posibilitatea pe care mi-o oferiți acum pentru a 
recomanda tuturor tinerilor români, care sunt absolvenți de 
studii superioare de lungă durată, s-au pregătit temeinic, 
cu seriozitate în timpul studiilor, iubesc România, cunosc 
cel puțin două limbi în afară de română și doresc să își 
construiască o carieră caracterizată de excelență, plină de 
satisfacții, dar și cu sacrifi cii personale, să se îndrepte către 
Ministerul Afacerilor Externe și să se prezinte la examenele 
de admitere în corpul diplomatic și consular al României 
pe care M.A.E. le organizează în fi ecare an. Informațiile 
relevante se găsesc cu ușurință la pagina ofi cială de internet 
a Ministerului Afacerilor Externe www.mae.ro. 
Cele două fi ice mă însoțesc în misiune, așa cum au făcut-o 
și până acum în misiunile anterioare îndeplinite la Roma, 
Castellon de la Plana și Trieste.

- Considerăm că este o mare cinste și onoare să fi ți 
reprezentantul României într-o țară ca Statele Unite. Ce 
v-a determinat să acceptați poziția de Consul General al 
României la Los Angeles și să coordonați o circumscripție 
consulara de 11 state americane - California, Oregon, 
Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Nevada, Utah, 
Colorado, Arizona şi New Mexico - cu un teritoriu imens 
de reprezentare şi de o importanţă economică şi politică 
foarte mare pentru România.

Cea mai mare onoare pe care o persoană o poate avea în timpul (continuare  în pagina 15)

vieții este aceea de a-și reprezenta patria. Statele Unite ale 
Americii este cel mai important partener strategic al României. 
Acest aspect face ca onoarea de a reprezenta România în cele 
11 state pe care le-ați numit să fi e și mai mare. 

Vă spuneam mai devreme că sunt diplomat de carieră și am 
avut ocazia să conduc ofi cii consulare în cele mai difi cile 
spații pe care le are România din punct de vedere consular. 
Experiența dobândită și rezultatele profesionale avute în 
misiunile anterioare au determinat Guvernul României să îmi 
încredințeze misiunea de consul general al României la Los 
Angeles. Obiectivele acestei misiuni sunt de a implementa 
la ofi ciul consular al României din Los Angeles standardele 
profesionale și de management diplomatic și consular 
impuse la misiunile anterioare, cu obținerea unor rezultate 
proporțional similare. Obiectivul fi nal este acela de a 
contribui la ridicarea nivelului profi lului de țară al României, 
prin obținerea unor rezultate optimizate atât prin consolidarea 
dimensiunii politico-strategice a Parteneriatului Strategic, pe 
care România și Statele Unite ale Americii îl au în derulare, cât 
mai ales prin amplifi carea cooperării economice, comerciale, 
culturale și de educație din cadrul Parteneriatului. 

Sigur că la consolidarea cooperării bilaterale se adaugă 
și obiectivul de optimizare a asistenței și protecției 
consulare pe care Consulatul General al României la Los 
Angeles îl realizează prin contribuția sa la modernizarea și 
implementarea sistemului de asistență și protecție pentru 
românii din străinătate. În legătură cu acest capitol, cred 
că nu este sufi cient un simplu interviu, ci este nevoie să 
dedicați o serie de articole pentru a populariza instrumentele 
digitale noi pe care autoritățile române le pun la dispoziția 
românilor din diaspora (https://econsulat.ro, Centrul 
de Contact și Suport pentru Românii din Străinătate, 
instrumentul consulatului itinerant, pagina de internet 
ofi cială a Consulatului General al României la Los Angeles 
pentru informații detaliate și actualizate etc.).

Vă mulțumesc anticipat pentru cooperarea Romanian 
Times cu ofi ciul consular al României la Los Angeles, în 
cadrul eforturilor acestuia de informare a comunităților 
româno-americane în legătură cu instrumentele moderne de 
asistență și protecție consulară, pe care autoritățile române le 
pun la dispoziția românilor din străinătate și despre care am 
constatat că se cunoaște destul de puțin în cele 11 state care 
formează circumscripția consulară a Consulatului General 
al României la Los Angeles.

- În această perioadă istorică a relațiilor bune dintre 
Statele Unite ale Americii și România există oportunități 
deosebite de atragerea mai multor investiții americane 
în România. Care este strategia accelerării activității 
relațiilor economice dintre țările noastre?

Afi rmam mai devreme că amplifi carea dimensiunii 
economice și comerciale a Parteneriatului Strategic între 
România și Statele Unite ale Americii reprezintă una dintre 

prioritățile de politică externă ale României şi una dintre 
principalele preocupări ale misiunii mele la Los Angeles. 
Oportunitățile pe care le oferă României o astfel de relație 
privilegiată cu cea mai importantă forță economică a lumii 
sunt uriașe. Guvernul României a dispus măsuri pentru 
creşterea nivelului de predictibilitate şi transparenţă a 
climatului de afaceri din ţara noastră de o manieră care 
să răspundă aşteptărilor companiilor interesate de piaţa 
românească, pentru a putea valorifi ca întregul potenţial 
economic al Parteneriatului Strategic. De asemenea, depunem 
eforturi pentru a promova mai  bine mediul investițional din 
România  la nivelul companiilor americane, dar şi de a sprijini 
companii româneşti care doresc şi pot investi în SUA. În acest 
sens, merită să menţionăm două iniţiative comerciale care vin 
în sprijinul întreprinzătorilor din ambele ţări, dar şi din alte 
state: Summit-ul SelectUSA, încheiat recent, la care România 
a fost prezentă cu 20 de companii, şi Forumul economic Trade 
Winds, pe care Departamentul Comerţului l-a programat 
pentru această toamnă în România şi în alte ţări din regiune, 
în perioada 16-24 octombrie, la care sunt aşteptate să participe 
peste 100 de companii americane.  

În afară de facilitățile fi scale pe care România le oferă 
investitorilor, de stabilitatea economică și politică a României, 
de orientarea sa democratică și atașamentul pentru valorile 
occidentale, România oferă un mediu de afaceri competitiv 
și cea mai mare creștere economică sustenabilă din Uniunea 
Europeană. De asemenea, România este o extraordinară 
poartă de intrare pe piața comună a Uniunii Europene și 
produsele românești s-au impus pe piețele internaționale prin 
nivelul calitativ foarte ridicat și prețurile competitive. 

Toate acestea, la care se adaugă nivelul de pregătire 
profesională foarte bun care caracterizează resursa umană 
oferită de România, prin absolvenții universităților de la 
noi din țară, sunt elemente de lucru care vor fi  promovate 
în cadrul activității Consulatului General al României la 
Los Angeles prin instrumente specifi ce, în cooperare cu 
autoritățile americane și cu reprezentanții mediului de afaceri 
român și american.

Între aceste instrumente amintesc, cu titlu de exemplu: 
prezentări efectuate de consulii specializați în cadrul unor 
sesiuni de comunicare și conferințe organizate în și de mediul 
de afaceri american, organizarea și sprijinirea de misiuni 
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PRINCIPII DE FUNC{IONARE ROMANIAN TIMES

 Revista Romanian Times este un forum deschis problemelor majore ale spiritu-
alit][ii romqne\ti de pretutindeni.
 Principiul fundamental al revistei noastre este: Fiecare participant  trebuie s] 
vin] cu tot ce are mai bun =n inima \i =n mintea sa la acest forum, chiar dac] 
ideile sale sunt mult diferite de cele ale altora, pentru a da cititorului posibilitatea 
s]-\i  aleg] din aceast] multitudine de idei \i solu[ii cea mai potrivit] pentru sine. 
Revista noastr] nu impune puncte de vedere, ci stimuleaz] creativitatea liber].
 Din fundamentarea acestui principiu au reie\it exigen[ele care impun sau nu 
publicarea textelor ce ne parvin la redac[ie.
 Prima exigen[] este c] toate ideile avansate =ntr’un text trebuie s] fie temeinic 
demonstrate, nu enun[ate senten[ios ca de o curte suprem] care nu are de dat socoteal] 
nim]nui.
 A doua exigen[] se refer] la critic]. Pre[uim cum se cuvine critica, fiindc] ea este 
un instrument al =mbun]t][irii unui proces sau a unei situa[ii, dar nu suntem de acord 
cu critica de dragul criticii, ci cerem celui care critic] s] se str]duiasc] a da \i solu[iile 
de =ndreptare, pentru ca gqndul s]u s] devin] constructiv \i nu demolator. 
 De asemenea, tot referitor la critic], specific]m c] nu am publicat \i nu vom publica 
texte care con[in acuza[ii (critici) nefondate pe probe verificabile, pentru c] =n acest caz 
acuza[ia (critica) nu reprezint] altceva decqt o mizerabil] calomnie.
 A treia exigen[] se refer] la gradul de interes al problematicii de baz] a textului 
respectiv, care dicteaz] oportunitatea public]rii. Un text poate r]spunde cu brio primelor 
dou] exigen[e, dar se poate ca subiectul abordat s] nu prezinte un interes major pentru 
cititorii no\tri, din punctul nostru de vedere, \i atunci, renun[]m a-l publica. Sigur c] 
aceast] exigen[] este cea mai subiectiv] dintre cele enun[ate, dar ea nu are cum s] nu 
existe. |i aceast] exigen[] este l]sat], evident, =n responsabilitatea celor care =ngrijesc 
de bunul mers al acestui business numit Romanian Times.

 Cqt despre materialele sosite la redac[ie, trebuie s] amintim  c], ele nu sunt 
restituibile.  A\a procedeaz] toate redac[iile din lume, indiferent de =nsemn]tatea lor 
jurnalistic] \i a\a proced]m \i noi.  
              Cristian Ioanide
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 „Cutremuraţi-vă şi nu ...! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi 
în pat: apoi .... Aduceţi jertfe ..., şi încredeţi-vă în Domnul.”
   (Psalmii 4:4-5)

 (Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) ? (inf.) ─ Puse la muncit! 2) Masa prietenilor ─ Răul din poveste (pl.). 3) 
A părăsi calea cea bună ─ Înainte de a fi  nouă. 4) Trase pe sfoară ─ Aducerea vaselor la 
depozitul de fi er vechi. 5) Omagiat. 6) Om de treabă ─ O vorbă scăpată la durere. 7) E 
de zahăr ─ Aruncător de săgeţi ─ Unitate cu munci de teren. 8) Personaj biblic a cărui 
fi ică a fost înviată de Domnul Isus ─ Prenume feminin. 9) Secure! ─ Ca un vârf de atac. 
10) Producătoare de fasole ─ Scoasă din contul personal prin transfer.

Vertical:1) Picat din cer. 2) Afl ată în stare de suspendare. 3) A răspopi. 4) Trecătoare 
printre pietre ─ La intrarea în bloc! ─ Retrograd din fi re. 5) ? (inf.) ─ Pusă pe cal. 6) 
Cronicar de evenimente. 7) Depistat cu nasul ─ Cântă într-un duo! ─ Haină (masc.). 
8) Producătoare de făină ─ Participantă la război. 9) ? (masc. sing.). 10) Descifrabil ─ 
Preţul plătit la timp în contul datoriei noastre.

Dicţionar: IAIR.

PSALMII (6)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
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5           
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10           

Dezlegarea careului din numărul precedent:

PROVERBE (30)
Orizontal: 1) AMBASADORI. 2) CINSTI – REN. 3) AE – CR – SEFE. 4) PRIHANA – UL. 5) ACLIMATIZA. 6) RU – IBRIC – R. 7) ARO 
– ECRAN. 8) TIPA – I – RAC. 9) O – ALESI – RA. 10) RECOMANDAT.
        Victor Martin

Summit RePatriot 2017

Echipa RePatriot a anunțat că s-a dat startul înscrierilor la cea 
de-a doua ediție a Summit-ului dedicat cooperării dintre oamenii 
de afaceri români din Diaspora și din Țară.
Obiectivele majore ale acestui eveniment sunt fructifi carea 
oportunităților de investiții oferite de România în acest moment, 
facilitarea dialogului dintre cele două grupuri de investitori și 
lansarea de parteneriate strategice și de noi afaceri.
Mesajul evenumentului este simplu: România oferă oportunităţi 
de afaceri pe care împreună le putem valorifi ca!
Această ediție este o continuare a Summit-ului RePatriot din 
2016, în cadrul căruia 100 de antreprenori de top din Diaspora 
s-au întâlnit cu 100 de antreprenori de top din România, 
încurajând reconectarea Diasporei la mediul de afaceri 
românesc. 
Participanții sunt asteptați pe 4 octombrie, miercuri seara, la 
cocktail-ul de bun venit. Pe 5 octombrie, joi, la București, vor 
începe lucrările Summit-ului, la care vor fi  invitați, alături de 
oameni de afaceri, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, 
ai Parlamentului, ai administrației centrale și locale, reprezentanți 
din domeniul fi nanciar-bancar, academic și cultural. Pe 6 
octombrie dimineața vom pleca la Poiana Brașov, pe traseul 
Sinaia-Bușteni-Predeal. Vom continua discuțiile, timp de două 
zile, într-un cadru mai puțin formal, dar aplicat. Duminică, pe 
8 octombrie, vom evalua acțiunea noastră și vom stabili pașii 
următori.
Agenda fi nală, precum și detaliile logistice și organizatorice vor 
fi  transmise ulterior selectării aplicației dumneavoastră.

Pentru a aplica accesati site-ul romaniantimes.ro sau 
http://repatriot.ro/vreau-sa-particip-la-summit-repatriot-2017/

(continuare in pagina 10)

Consulatul General al României la Los Angeles vă informează că, urmare aprobării Metodologiei de școlarizare 
a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de 
școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 
2017/2018, Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat documentul-sinteză, conţinând date de interes pentru 
românii de pretutindeni din diaspora, care doresc să urmeze studii universitare de licență în România.

În acest sens, pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni care doresc să aplice, începând cu anul de 
învățământ 2017/2018, pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata 
taxelor de școlarizare și fără bursă, Ministerul Educației Naționale a centralizat oferta locurilor de studii de 
licență oferite de universități, disponibilă spre a fi  descărcată la adresa: https://www.edu.ro/oferta-locurilor-
de-studii-licen%C8%9B%C4%83-pe-universt%C4%83%C8%9Bi-%C3%AEn-anul-2017-2018-alocate-
rom%C3%A2nilor-de.

Un sprijin util pentru potenţialii candidaţi se regăseşte la secţiunea „Întrebări frecvente despre obţinerea burselor 
alocate românilor de pretutindeni în sistemul de învăţământ de stat din România”, la adresa: 
https://www.edu.ro/%C3%AEntreb%C4%83ri-frecvente-despre-ob%C8%9Binerea-burselor-alocate-
rom%C3%A2nilor-de-pretutindeni-%C3%AEn-sistemul-de

De asemenea, sunt menţionate şi adresele internet ale universităţilor furnizoare ale ofertei locurilor de studii, în 
vederea contactării şi a obţinerii de informaţii suplimentare de către potenţialii candidaţi.

Date de interes pentru românii de pretutindeni din diasporă care doresc să urmeze studii universitare de licență 
în România:

I. Repartizarea locurilor de studii pe universități / domenii de studii (de licență)/ specializări;
II. Candidații vor constitui un singur dosar de candidatură, care va  cuprinde următoarele documente:

Cerere-formular de înscriere  propriu fi ecărei instituții de învățământ superior;a) 
Copia a certifi catului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;b) 
Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează c) 
candidatul - copie după primele 3 pagini;
Copia certifi catului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o o limbă de circulație internațională, d) 
după caz;
Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale e) 
române, potrivit legislației în vigoare;
Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă  sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului f) 
curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru 
absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare 
unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 
Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP- tradusă în limba română sau altă limbă de circulație 
internațională;
Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau altă g) 
limbă de circulație internațională;

Admiterea în învățământul superior de stat din România 
pentru românii de pretutindeni 

începând cu anul de învăţământ 2017-2018

http://romaniantimes.ro/
http://repatriot.ro/vreau-sa-particip-la-summit-repatriot-2017/
https://www.edu.ro/oferta-locurilor-
https://www.edu.ro/%C3%AEntreb%C4%83ri-frecvente-despre-ob%C8%9Binerea-burselor-alocate-
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SUMMIT-UL G-20

 Summitul primelor 20 puteri economice ale lumii a 
avut loc la Hamburg, Germania, în zilele de 7-8 iulie 
2017.  Cu mare greutate s-a încheiat cu un comunicat 
chiar dacă SUA s-a retras din Acordul de la Paris privind 
lupta în care s-a angajat prin administrația Obama, 
referitor la acțiuni de încetinire ale încălzirii globale. În 
fi nal, comunicatul summitului a fost comunicatul G-20 și 
nu G-19. Comunicatul nu este un acord, ci o informare 
publică cu privire la cele discutate. În comunicatul G-20 
se menționează că SUA, referitor la încălzirea globală 
și-a exprimat din nou, planul de găsirea unor soluții 
”curate și efi ciente” de folosire a combustibililor fosili. 

Nu s-a ajuns la un acord comun, în privința globalizării, nici între cancelarul Germaniei 
Angela Merkel și președintele Chinei Xi Jinping, găsirea și exprimarea soluțiilor efi ciente 
rămânând o temă de casă.
 Întâlnirea Trump - Putin a fost programată pentru 30 minute și a durat de trei ori 
mai mult. Încă nu se știe prea multe ce au discutat cei doi. Secretarul de Stat American, Rex 
Tillerson, prezent a întâlnire, a declarat: “Au avut o discuție robustă și lungă … Președintele 
Trump l-a întrebat pe președintele Putin în repetate rânduri despre implicarea rusă în alegerile 
americane din 2016, Președintele Putin a negat o astfel de implicare, la fel cum cred că a făcut 
și în trecut”. 
 Ca și o provocare discuțiile Trump - Putin au dus și la ideia formării unei “unități 
impenetrabile de securitate informatică” cu scopul asigurării integrității informatice la 
alegeri. Senatorul John McCain, fostul candidat la președinția americană, în prezent șeful 
Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, ca și alții de fapt au râs spunând: “Sunt sigur 
că Putin ar putea fi  de mare ajutor, în domeniul securității informatice, de vreme ce ar 
fi  responsabil cu hacking-ul”.
 Trump - Putin au semnat un acord privind un armistițiu în sud-vestul Siriei. Acordul 
americano-rus cu privire la încetarea focului pentru sud-vestul Siriei a intrat în vigoare 
duminică, 9 iulie 2017. Aceasta este o nouă încercare internațională de a opri războiul care 
durează de șase ani în Siria. Desigur că e drum lung până la oprirea războiului sirian.

SUMMITUL RUSIA - CHINA
 La Summitul G-20, nu am auzit prea multe despre poziția Rusiei și a Chinei față 
de celelalte puteri. Înainte de summitul G-20, în 3-4 iulie 2017, la Moscova, a avut loc un alt 
summit, dar, numai între Rusia și China, ocazie cu care s-au semnat documente focalizate 
pe parteneriatul general și cooperare strategică, demonstrând din nou aprofundarea 
relațiilor chino-rusești. Oare în acea oră și jumătate de discutat cu Trump, chiar să nu se fi  
atins discuția despre aceste documente, care nu sunt favorabile Americii?
  Iată, pe scurt, câteva evenimente, recente, de consolidarea legăturilor militare ale 
împăraților Răsăritului (China și Rusia):
 La 7 iunie 2017, ministrul chinez al Apărării, Chang Wanquan, s-a întâlnit cu 
omologul său rus, Serghei Shoigu, în capitala Kazahstanului Astana în timpul summit-ului 
Organizației de Cooperare din Shanghai. Potrivit Agenției rusești de știri TASS, Shoigu a 
sugerat întocmirea și semnarea foii de parcurs pentru cooperarea militară între cele 
două țări.
 Joi, 29 iunie 2017, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din China, Wu Qian, 
a confi rmat că Chang Wanquan a semnat foaia de parcurs în cadrul întâlnirii cu Shoigu. El 
a prezentat pe scurt foaia de parcurs și planul strategic de viitor: Foaia de parcurs prevede 
strategia și planul general de nivel înalt pentru cooperarea militară dintre China și 
Rusia în perioada 2017-2020; Afi șează încrederea reciprocă la nivel înalt și cooperarea 
strategică; Este favorabil pentru ambele părți ca să facă față unor noi amenințări și 
provocări în domeniul securității și să protejeze împreună pacea și stabilitatea la nivel 
regional.  
 Vicepremierii Rusiei și Chinei au convenit asupra “unei mai bune cooperări între 
nord-estul Chinei, Orientul Îndepărtat al Rusiei și regiunea Baikal”.
 Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit cu președintele rus, Vladimir Putin, la 
Moscova, în perioada 3-4 iulie 2017, declarând presei ruse că relațiile dintre cele două țări 
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se afl ă în prezent la “cel mai bun moment din istorie”. Președintele chinez a mai spus că 
Rusia și China sunt “partenerii strategici cei mai de încredere ai celuilalt”.
  “Relațiile dintre China și Rusia par a fi  netede acum, dar relațiile dintre cei doi 
vecini puternici au avut o istorie îndelungată, ca o relație de șobolani”, a declarat Ja Ian 
Chong, profesor asociat la Universitatea Națională din Singapore, adăugând că aceste 
schimbări se pare a fi  prea bruște și dramatice.
 China și Rusia au emis, de asemenea, o declarație comună prin care solicită 
întreruperea programului de testare a rachetelor din Coreea de Nord și că SUA și Coreea de 
Sud ar trebui să înceteze exerciții militare comune.

FOAIA DE PARCURS RUSIA - INDIA
 Doar două săptămâni după ce China și Rusia au semnat foaia de parcurs militară, 
Rusia a semnat o altă foaie de parcurs militară cu India, pe fondul înrăutățirii tensiunii 
dintre China și India de-a lungul frontierei.
 În ceea ce privește foaia de parcurs militară dintre Rusia și India, Shoigu a declarat 
că ambele țări “sunt hotărâte să continue dezvoltarea cooperării pentru a spori 
pregătirea militară a forțelor armate ale ambelor țări”, potrivit lui TASS.

CALEA ÎMPĂRAȚILOR
 Un fond de investiții de 10 miliarde dolari a fost anunțat pentru proiectele de 
infrastructură transfrontaliere legate de “One Belt, One Road” și Uniunea Economică 
Eurasiatică.
 În urma acordului ruso-chinez de marți, 4 iulie 2017, se așteaptă ca fondurile din 
Fondul de Cooperare RMB Rusia-China să fi e investite în proiecte de infrastructură legate 
de inițiativa Chinei “One Belt, One Road” (OBOR) și Uniunea Economică Eurasiană  
un bloc comercial susținut de Putin. Mass-media de stat rusească a declarat că fondul de 
investiții a fost un acord între fondul de investiții suverane al Fondului rus de investiții 
directe și Banca de Dezvoltare a Chinei.

ÎMPĂRAȚII RĂSĂRITULUI - ESTICII
 Doresc să atrag atenția la două evenimente cu semnifi cații escatologice: 
consolidarea relațiilor împăraților Răsăritului (China - India - Rusia) și dezvoltarea 
infrastructurii în aceste țări.
 Napoleon III a comparat China cu un gigant care doarme şi a tras următorul 
semnal de alarmă: „Când China se trezeşte, va cutremura lumea”. După o lungă 
hibernare, China cu aproape 1,4 miliarde de oameni de peste 4 ori mai mulți ca și în Statele 
Unite ale Americii, se ridică peste noapte. Alături de China se ridică din obscuritate, India, 
precum şi alte ţări din Răsărit. 
 Se spune că secolul XIX a fost secolul Marii Britanii, secolul XX a fost secolul 
Americii şi că secolul XXI este secolul Răsăritului. Oare de ce nu s-au făcut extrapolări 
mai departe de secolul XXI? Pentru că nu e cazul.
 În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare 
spre vremurile şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care nu-L ştie nimeni ci numai 
Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele 
Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului), în baza informațiilor de mai sus 
revin la ESTICI.
 La această rubrică de aproape 10 ani am scris și scriu ori de câte ori apare o noutate 
legată de Împăraţii Răsăritului, încă de vremea când erau neglijaţi în circuitul economic 
mondial. Urmăresc evoluţia ţărilor din partea de Răsărit, şi special a Chinei doar pentru 
că aşa cum am afi rmat de multe ori, la această rubrică, împăraţii Răsăritului trebuie să 
se ridice la nivel de supremaţie, pentru a putea uşor convoca împăraţii lumii pentru 
lupta de la Armaghedon, amintită de apostolul Ioan în Apocalipsa. Apostolul Ioan 
prezintă începând din capitolul 15 cele din urmă şapte urgii ce vor fi  vărsate pe pământ, în 
timpul Necazului Unic din istoria lumii, continuând în capitolul 16, după urgia a şasea, cu 
un amănunt: Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Și apa lui a secat, ca 
să fi e pregătită calea împăraților, care au să vină din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).
 Las la nivelul cititorului în baza celor scrise să mediteze la cuvintele: calea și 
Răsărit.

 ”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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CUM SA PARCURGI TRANZITIILE

(continuare in pagina 20)

Slavomir Alm]jan

În marile momente de criză ori de instabilitate 
politică, unul din drepturile fi inței umane, cel mai des atacate, 
era dreptul de asociere.  Asocierea semenilor în momentele 
de criză era deseori sursa unor furtuni sociale de proporții, 
culminând în revoluții mai mult sau mai puțin violente, dar 
întotdeauna ele generau puterea necesară unor schimbări de 
miez în structura societății.  Când spun asta, nu am în vedere 
spiritul de gloată, mișcat de o scânteie... Nu mă gândesc la 
vreun fel de emoție primară manifestată într-o mulțime ușor 
de manipulat.  Asocierea, în felul în care ea este sursa unor 
profunde schimbări, este cu mult mai profundă, cu ramifi cații 
deosebit de complexe, generează o complexitate de efecte 
asupra spiritului societății.  Omul dincolo de sine, prin 

mecanismul asocierii, devine omul integrat în ansamblul menirii lui, devine o forță cu greu 
de învins sau chiar invicibilă in realmul nostru tridimensional.  El devine o notă deseori 
imperceptibilă individual, dar parte vitală într-o simfonie de o frumusețe de neexplicat... El 
devine un torent distrugător sau un fl uviu generator de viață pe malurile lui. Da, într-adevăr, 
“nu este bine ca omul sa fi e singur”... 

Haideți să privim împreună fenomenul creator de miracol al asocierii.  Nu, vă rog 
să nu cumva să credeți că de dragul de mă vedea citit scriu rândurile de față!  Motivația 
mea este cu mult dincolo de vanitate... Cred că port răspunderea a ceea ce scriu dar mai ales 
pot răspunderea faptului că efectele a ceea ce scriu pot avea reverberații eterne.  Cred că 
gândurile de față  s-au născut în gândul lui Dumnezeu, deci și tu cititorule ești răspunzător 
pentru atitudinea pe care o vei adopta ca urmare a citirii. Este destulă împotrivire la intenția 
noastră de a umbla în voia Creatorului nostru, ca să realizăm că în noi înșine suntem 
incapabili de a supraviețui pentru scopul pentru care am fost întocmiți. Pomul  fără roadă a 
fost blestemat (vezi Ioan 21: 19). Soarta omului, neroditor în umbletele sale este defi nită în 
termeni deosebit de cerți de însuși Domnul nostru:

“Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă; 
apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. (Ioan 15:6)

Mlădițele (noi) trebuie să fi e parte din viță, uniți deci prin aceași sursă, aceeași 
voință, acelaș țel. Asocierile de care vorbeam mai înainte sunt rezultatul aplicației aceluiaș 
principiu iar originea acestuia, fără dubiu, este divină.  Intenția primară în formarea 
asociației de orice fel trebuie să învingă un prim obstacol: fi rea pământească.  Mândria 
individului va spune “nu am nevoie de nimeni!” Înainte de a face primul pas noi vom 
recunoaște în noi înșine: “singur nu voi putea face nimic!” Înainte de ne adâncii în aceste 

Omul de dincolo de sine (5)
gânduri, trebuie să distingem faptul că asocierile în realmul social sunt condiționate de 
mai mulți factori care în cele din urmă urmăresc tot un succes personal.  Asocierea este 
doar mijlocul obținerii acestuia.  Pe tărâm spiritual, vorbesc în primul rând fraților mei 
în Cristos,  unitatea este de fapt o asociere eliberată de balastul egoismului iar împlinirea 
sau succesul nu este al individului ci al Bisericii pentru gloria lui Dumnezeu. 

 Asocierile umane originează deobicei într-o conjuctură socială specifi că fertilă 
acestora.  Este inițiată de indivizi cu interese individuale asemănătoare și cu pronunțată 
afi nitate în gândire.  Acestea dezvoltă, prin însăși natura lor, o ideologie proprie fără de 
care liantul unității n-ar putea exista.  Ideologia este ingredientul primordial în crearea 
unei solide unități de voință.  Ea, ideologia, este sursa “credinței” pentru atingerea unui 
ideal.  Marxismul este poate exemplul cel mai clar a ceea ce vreau să spun.  Revoluția 
industrială a adus laolaltă oameni care au generat o reacție împotrivitoare, și asta 
prin revolte sporadice în fazele incipiente apoi prin formarea unei ideologii comune. 
Îndoctrinarea maselor a fost următorul pas logic. Urma doar ca momentul prielnic să 
apară pentru ca această forță devastatoare să-și înceapă jocul.  Restul este istorie și ea 
vă este binecunoscută. 

Iată un extract din NewsMax.com.  Se referă la Al-Qaida și la reziliența 
acesteia în ciuda intenției mărturisite ale lumii civilizate de a o nimici...  Citatul spune că 
organizația este de fapt o ideologie și puterea acesteia nu stă în numărul oamenilor care 
o compun(!).ț”But of course al-Âaida is an ideology and its potency cannot be reduced 
to the number of men in its ranks,” he cautioned. (NewsMax.com)ă
Nu vi se pare șocant? Vedeți, și ei aplică principiile unității, și ei își dau seama că puterea 
lor este cu mult dincolo de suma oamenilor care o compun...

Haideți se vedem care este aplicabilitatea celor scrise până aici pentru viețile 
noastre de credincioși, de creștini.  Noi avem o ideologie desăvârșită, Cuvântul lui 
Dumnezeu, avem un țel absolut, Împărăția lui Dumnezeu, avem un Domn absolut 
și atotputernic, Isus Cristos, avem garanțiile scrise și pecetluite cu sânge, în vederea 
unei izbânzi absolute, avem un ajutor continuu prin omnipresența Duhului sfânt și 
prin pezența Lui în noi înșine... Însuși natura noastră umană a fost schimbată prin actul 
înfi eri!!!  Noi avem tot ceea ce ne trebuie pentru a trăi o viață de continuă izbândă. 

“Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea 
Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin El care ne-a dat făgăduințele Lui 
nespus de mari și scumpe, prin ele vă faceți părtași fi rii Dumnezeiești, după ce ați fugit 
de stricăciunea, care este în lume prin pofte”. (2 Petru 1:3,4)

Dacă toate acestea sunt adevărate, și cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, atunci 
haideți să ne expunem luminii acestuia și să ne punem câteva întrebări... 

Unde este viața și evlavia noastră? • 
Unde sunt izbânzile noastre continue?• 
De ce suntem purtătorii jugurilor nepotrivite și de ce suntem robi a cea • 
ce ar trebui să ne fi e supus? 
De ce, la sfârșitul fi ecărei zile, culegem amărăciunea noilor • 
neîmpliniri? 

 De-a lungul timpului in viata mea si a celor din jur am 
putut observa un element constant: tranzitia. Romanii ca 
natie se defi nesc in ultimii 20 si de ani ca fi ind un popor 
in tranzitie. Indiferent la ce nivel are loc, ca este vorba 
de locuri de munca sau oportunitati ori esecuri, tranzittia 
este elementul de legatura din care mereu te intrebi ce-i de 
castigat si ce-i de pierdut.

 Tranzitia poarta cu ea elemente complexe de nesiguranta, 
retinere, frustrare, un amalgam emotional in care te izbesti 
de amintiri intrucat lucrurile de la care te muti au solicitat 
investitii serioase la nivelul inimii, gandurilor si nu e 
intotdeauna usor sa lasi in urma ceea ce parea de nelasat 
in urma…

Dincolo de toate e bine sa intelegem ca tranzitiile sunt inevitabile si imposbil de ocolit. 
Indiferent daca treci bine ori nu prin ea, tranzitia este acolo, elementul constant ce insaileaza 
vietile noastre una de alta.

Freamatul informational aduce rapiditate in parcurgerea si inceperea schimbarilor. Tanzitia 
inseamna poate pentru unii nestatornicie, lipsa de stabilitate si in mare parte asa este. Insa 
fi ecare tranzitie are partea ei luminoasa pe care mi-as dori sa nu o pierdem.

Intr-un fel este nerecomandabil sa te plangi de binele ce a trecut sau de perioada buna pe 
care o inchei. Bucura-te de ceea ce urmeaza. Fii deschis la noile provocari si angajamente, 
si nu te plange de prezent.

Oportunitatile trecute pana s-au stabilizat si s-au implinit in ritualul zilnic pareau mari 
probleme. Pana la urma le-am numit binecunvantari. Ce-ai zice sa numim oportunitatile 
si schimbarile prezente drept binecuvantari inca de la inceput nu doar dupa ce au trecut. 
Totul este ingaduit de Dumnezeu si El cunoaste sensul si valoarea fi ecarei clipe. Vrea sa 
imi transmita si mie acest bine valoric si ma invita la un act de credinta in a vedea prezentul 
spre viitor ca un pas benefi c indiferent de cum arata acesta in prezent.

Viata este in mare parte legata de perspectiva pe care o avem asupra evenimentelor, de 
intelesul pe care il dam evenimentor prin care trecem. Multumirea pentru ce a fost si ceea 
ce este reprezinta un resort spiritual benefi c pentru o tranzitie calma. Opusul poate fi  o 
zbatere cognoscibila in care “de ce”-urile sunt nesfarsite si lispite de raspuns.

Apoi langa multumire reconfi rma-ti indentitatea. Gandeste-te cine esti. Intelege cine 
esti. Traieste cine esti. Ceea ce este nu este dat de ceea ce faci. Daca crezi in Dumnezeu 
si ai inteles si acceptat ca manturiea sufl etului tau este asigurata de jertfa Domnului Isus 
Christos atunci elementul identitar este dat de asimilarea mea, a noastra, in familia lui 
Dumnezeu. Nu esti defi nit de ceea ce parcurgi ci esti copil al lui Dumnezeu indiferent 
de nivelul si starile prin care treci in fi ecare etapa a vietii.

Esti iubit de El chiar si atunci cand nu intelegi asta pentru ca iubirea lui este de neinteles, 
ai valoare inainte Sa cum nimeni niciodata nu ti-a acordat si esti parte a unui scop maret 
de a promova substanta valorilor biblice ale lui Dumnezeu (1 Ioan 3:1). Toate acesta le 
facem in tranzitiile vietilor noastre. Tranzitia nu este o periaoda de pauza – este una de 
reconfi rmare si castig.

Nici o ocazie sau oportunitate in viata nu este apropiata valoric de ceea ce Dumnezeu iti 
confera prin Christos: apartenenta la o familie spirituala in care schimbarile au loc din 
slava in slava, din putere in putere. 

In fi ecare moment, indifi erent de circumstante putem sa mergem inainte intr-o pozitie de 
neclintit: copil al lui Dumnezeu. Tranzita poate parea descurajanta pentru moment dar 
scopul central este dat de afi lierea trasata de Dumnezeu.

Este necesar sa ne reamintim si sa intelegem ca Dumnezeu investeste prin fi ecare etapa a 
vietii in implinirea scopului pe care il are in dreptul fi ecaruia dintre noi. In Biblie vedem 
in dese randuri faptul ca Dumnezeu se ocupa de detaliile vietilor noastre (Psalm 37:23) 
si ne pregateste pentru lucrurile bune pe care le-a gandit pentru noi (Efeseni 2:10).

Asta iti poate da liniste in mijlocul oricaror turbulente emotionale generate de tranzitia 
de la etapa la alta pentru ca Dumnezeu lucreaza prin Duhul Sau cel Sfant ajutandu-ne si 
vorbind inimii noastre (Psalm 127:2).

Adoniram Judson, unul din primii misionari crestini in Burma, a spus: “Viitorul este la 
fel de stralucit precum promisiunile lui Dumnezeu.”

Asta nu inseamna ca viata o sa fi e usoara. De fapt mesajul crestin promovat de apostoli 
si aratat de Domnul Isus Christos spune ca viata este deseori nedreapta, difi ciala si 
dureroasa.

(continuare in pagina 20)

http://newsmax.com/
http://newsmax.com/
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  7Meditații est-etice

La ziua de naştere a Maestrului Devis Grebu! 
Meditând din nou la geniul unui artist care a trecut 
şi prin sufl etul meu, un artist prin intermediul şi 
radiaţiile căruia am re-creat câteva proiecte de 
univers şi de paradis, un artist vizionar graţie căruia 
mă simt, prin îmbogăţire şi transfer, o privilegiată.
La mulţi ani, dragă Devis Grebu ! Până la 120, cu 
drept de prelungire !

Mulţumesc bunului Dumnezeu pentru că drumurile 
noastre s-au întâlnit!

Când, în 2010, celebram la începutul lunii iulie şi 
ziua de naştere dar şi 50 de ani de la plecarea în exil 
a lui Devis Grebu...re-descopeream cu bucurie un 
mare artist care e deopotrivă şi român, şi evreu, şi 
francez, şi american, şi israelian, dar şi cetăţean al 
lumii, o valoare universală de largă recunoaştere, 
una din acelea prin care rădăcinile româneşti rodesc 
în lumea largă, dar şi prin care fi loanele de aur ale 
lumii înfl oresc şi în fertila culură română..
h� p://www.devisgrebu.com/en/

Am avut onoarea să lucrez ani buni cu Maestrul, 
care a făcut din prietenie, standarde înalte, valoare şi 
generozitate un nepretuit har. Astfel, volume ale mele, 
precum “La anul, la Ierusalim, o carte”, “Monica 
Lovinescu, Est-etica, Geneze”, “Primul meu kaddish 
- texte salvate din exod”, “Post-hipnotice” “Elegiile 
de la Stalingrad. Calea” au avut coperta şi grafi ca 
semnate de Devis Grebu. Cărţile lucrate de noi doi au 
ceva din magnetismul unor galaxii.

   Robert Scudellari, vicepreşedintele Random 
House, cea mai mare editură din SUA: „Talentul 
domnului Devis Grebu este unic, iar arta sa este 
preţuită în întreaga lume. Dl Grebu este unul dintre 
cei mai mari artişti în lumea artei comunicaţionale 
contemporane”.

   Cornel Ivanciuc: “Starea de român este una de un 
cinism antologic. Românii îşi refuză constant valorile. 
Ca să fi i recunoscut în România, trebuie ori să fi i mort, 
ori să emigrezi naibii in alta parte, ca să te descopere 
şi impună ceilalţi. Aşa cum în artă s-a întâmplat cu 
Brauner, Brâncuşi, Damian sau Grebu“.

   Angela Furtună, 16 iulie 2010, ora 21: «Nu sunt 
cuvinte mari. Dar...Starea de geniu este principiul 
care organizează o lume încă ne-revelată, deci locuită 
numai de prezenţa divină; cei aleşi, care o cunosc, ştiu 
că starea de geniu este defi nită de accelerarea şi de 
expansiunea unei conştiinţe a perfecţiunii obsedate nu 
să consolideze cât mai ales să inoveze şi să inaugureze. 
Este pur şi simplu o stare de puritate şi de simplitate 
din care irumpe, la vremea rostului ei, o cosmogonie. 
Este o germinaţie de perfecţiuni care absorb, ca să 
folosesc un concept al lui Moshe Idel.

Nu am vorbit niciodată cu Devis Grebu despre 
geniul lui Devis Grebu. Deşi am dorit. Din 
timiditate nu am vorbit.

Pentru că ştiu că prezenţa geniului e sigur acolo, 
în el, delicată şi în acelaşi timp puternică, serenă 
dar şi neliniştită, zguduită de o conştiinţa estetică şi 
deopotrivă etică din a căror cataliză se întemeiază 
agregarea catenelor lumii sale de artist, precum 
caligrafi a invizibilă a cernelurilor ascunse în 
fi lactere. Mi-a fost teamă să tulbur această făptură, 
eu, cu întrebări.

Geniul este precum Zidul de Apus, şi de aceea 
niciodată distrus, în sensul în care Midraşul (Ex. 
R. 2,2; Num. R. 11,2; Plâng. R. 1,31) susţine că 
indestructibilitatea sa vine din faptul că e locuit de 
Prezenţa Divină, Şehina.

Angela FURTUNĂ

Geniul nu este un concept vag sau un cuvânt mare; mari şi 
grave sunt doar consecinţele irosirii sale, atunci când i se 
jertfesc valoarea şi creativitatea.

Însă descoperirea şi înţelegerea geniului nu e accesibilă 
decât celor puţini, treji, veghetori la adevăruri esenţiale, 
subtile. Geniul trebuie apărat de frica proastă pe care o resimt 
oamenii obşnuiţi în faţa revelaţiilor care îi secţionează.

Despre înnoire şi despre arcanele dezvăluite doar celui 
predestinat, despre toate astea îi voi cere Maestrului 
permisiunea să-l întreb, cândva.

La mulţi ani, dragă Devis Grebu! Vă mărturisesc din nou 
bucuria de a vă şti indestructibil.

Angela Furtună»

«     să culegem din noi doar fărâme de lumină

Pentru Devis Grebu

copilării netrăite şi hrană pentru şobolani. am luat lumină din 
întunericul nostru - inter me ipsum et meipsum. 

va fi  nevoie să trăim astfel rupţi de fl oarea tinereţii
rupţi de psihanaliză

numărând trupurile pe care le-am lepădat
ca pe nişte măşti

ovule afrodisiace pentru cel ce
ne-a izgonit din simţuri 
ştergându-ne limitele.

în deşert
cuprinşi de friguri 

în nebunie întrebându-ne sufl etul
în câte sertare se împarte liniştea
precum o pivniţă de vinuri vechi
sau o poiană recuperată de la ruşi

amărăciune ascunsă în pumnii unui copil
sfârşind în ecranul de beznă

(„moartea nu ne răpeşte de lângă umbră precum vântul
ci ne redă jumătatea imagine întregind fi cţiunea

despre neatingerea de ceilalţi”, spune cerşetorul de la Cernica, 
hoinărind cu tramvaiul 3)

e o ieşire din lâncezeala de târâtor dilematic
la atelier, olarul se învârte în jurul pământului lucios

până ce forma coboară din mintea lui în roată 
rostogolind-o ca pe un căuş 

din care copilul îşi va sorbi cele cincizeci de picături de lapte –
lutul vorbeşte vom face o beţie, vom avea crize de concepţie,
vom urca smulgând din noi părţile care tânjesc la nemurire

aruncându-le câinilor
(dar laptele alb nu e laptele negru al lui Celan
zăpada vie nu e zăpada neagră a lui Fondane

semnul alb nu e semnul terţului inclus al lui Lupasco
coloana fără sfârşit nu e infi nitul lui Brâncuşi)
vom fi  nevoiţi să plecăm dimineaţa devreme

când somnul încă stăruie în pori ca o mâncărime
trezirea din starea de inimă dezacordată

uimirea că auzul vine din alt univers iar văzul
ne captează într-o galaxie de mărturisitori

ce se împovărează cu imaginea limpede a adevărului
că suntem muritori şi proşti.

neliniştea stârnită din mintea pătimaşă fără sex
precum o încremenire ce se divide

(„căci nici nu ştiam dar nici nu învăţasem
că răul nu este substanţă ce arde precum focul

nici mintea noastră nu este binele suprem şi veşnic
acelaşi cărăuş binevoitor ce ne saltă în spinare povara şi 

căderea”, murmura beţivul de la Eroilor)
vom fi  nevoiţi să culegem din noi doar fărâme de lumină

săraci
părăsiţi de cuvânt

(„călătoria a început pe pământul nevăzut 
căci pământul orb

din text a căzut 
şi astfel cuvintele s-au arătat

ca nişte minţi lucrătoare de acoperământ
peste singura parte a lumii făcută din

pământ văzător rumenindu-i chipul” rostea cerşetorul profet
lângă mănăstirea Caşin) –

va fi  nevoie de fi ecare dintre noi pentru a lua lumină
când sufl etul se va goli de abis şi se va umple de cioburi
pentru că niciodată aprinderea nu trebuie să fi e un gol 

nemăsurat
ci un rost de procesiune şi cântărire –

plinul celor vii din iubire
dintr-un trup împuţinat în altul, alungaţi cum mumiile, 

din morminte
în muzee,
în neant

dar astfel vom ajunge la scrierea veche
din vremea când aveam gura plină de cuvinte

şi nu aveam trup
dar Învăţătorul ne mângâia cu simţuri

rostuite de cel care ne iubeşte pe toţi şi ne învie
din întuneric»

Angela FURTUNĂ  -  Iulie 2017

DEVIS GREBU

Angela Furtuna cu Tudorel Urian si Pavel Susara alaturi de Devis 
Grebu si Felix Nicolau

Devis Grebu si Norman Manea

Devis Grebu si Vladimir Tismaneanu

Devis Grebu si Henry Kissinger

http://www.devisgrebu.com/en/


Cultură8

Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

Pictorul francez Dieudonné Auguste Lancelot  a vizitat 
pe la 1860 Bucureștiul și cu această ocazie a imortalizat 
imaginea unei zile obișnuite la Hanul Manuc. În 
însemnările sale, el nota:

„Oamenii cu nervii delicați, cu pielea subțire, vor face bine 
să nu intre în acest han, dar curioșii, doritorii de a cunoaște 
trecutul, vor avea ce să vadă. S-a păstrat neatinsă prima 
sa fi zionomie, întunecată din nenorocire de necurățenie.

Cele două rânduri de galerii care leagă între ele patru 
mari corpuri de case, scara cea mare care servește cele 
două caturi, foarte elegante, sub un chioșc cu acoperiș 
țuguiat și cu căpriori ieșiți afară sunt împodobite cu stâlpi 
și cu balustrade de un gust frumos și cu fi nețe lucrate. 
Am putea zice că e un palat de lemn; ar merita să fi e 
restaurat, ceea ce nu ar costa prea mult, și să i se dea 
o destinație mai bună.[...]. Galeriile în care se deschid 
odăile servesc de loc de plimbare și de săli comune. Sub 

COMOARA DIN CENTRUL VECHI  AL  BUCURE|TIULUI (2)
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ochii tuturor, fi ecare face ca la el acasă.[...]”

În consecinţă, pe la 1862 hanul intră în proprietatea 
altui negustor român, pe nume Lambru Vasilescu, care 
investeşte o sumă importantă în renovarea clădirii şi o 
redenumeşte “Marele Hotel Dacia” - “Grand Hotel de la 
Dacie”. 

Acesta investește în reparația clădirii și îi schimbă numele 
în “Marele Hotel Dacia” (“Grand Hotel de la Dacie”). Acum  
dispunea de două săli mari, care în curând au început 
să fi e folosite pentru petreceri ale lumii bune a capitalei 
și pentru diferite evenimente mondene. Începând 
cu iarna anului 1878 în aceste săli au început să fi e 
organizate spectacole de teatru de către I. D. Ionescu. 
În 1879  la Hotelul Dacia a avut loc spectacolul susținut 
de iluzionistului american James Lwone, care a atras o 
mare mul[ime. De trei ori pe săptămână aveau loc baluri 
mascate, și ele de un real succes, datorat în mare parte 
violonistului Ludovic Wiest,  care conducea orchestra.

Doar că Vasilescu rămâne cu o datorie frumuşică, fi ind 
gata-gata să piardă Hanul. În consecinţă, în 1881, îşi 
mărită fata, Aurelia, cu Alexandru Băicoianu, boier de 
viţă şi magistrat, care, odată cu hanul, preia şi ipoteca 
lui Vasilescu.

 Din căsătoria Aureliei cu Alexandru, s-au născut doi copii 
- Cleopatra şi încă un Alexandru. Cleopatra Băicoianu a 
avut-o pe Elena - care s-a măritat Cantacuzino - şi alte 
două fi ice, fără moştenitori. Elena (Ella) şi Constantin 
Cantacuzino au avut un fi u, Mihai Cantacuzino, mort  
în 1982. Mihai Cantacuzino s-a căsătorit cu Cornelia 
Petrescu şi au avut doi copii: Smaranda și Constantin 
Şerban Cantacuzino. Aşa a ajuns Hanul lui Manuc în 
familia Cantacuzino.

Hanul a găzduit pe demnitarii care au purtat negocierile 
de pace ce aveau să pună capăt războiului ruso-turc 
(1806-1812), precum și convorbirile preliminare. Sala 
Dacia a găzduit, în anii de dinaintea primului război 
mondial, întâlnirile politicienilor care doreau intrarea în 
război și unirea României cu Transilvania și Bucovina 
(Take Ionescu, Octavian Goga, Barbu Ștefănescu 
Delavrancea, Nicolae Filipescu ș.a.)

 

Hanul Manuc la 1841. Desen de M. Bouquet

Hanul lui Manuc pictat de Lancelot în 1860

Standul Romaniei de prezentare a produselor traditionale romanesti

Ograda Hanului Manuc, 2006

Iubitorii americani de baseball din zona Washington DC au avut ocazia, sâmbătă, 8 
iulie 2017, să cunoască România, cu ocazia evenimentului “Taste of the World”. Organizat 
de una dintre cele mai apreciate şi valoroase echipe de baseball ale momentului, Washington 
Nationals, pe stadionul Nationals Park, cu ocazia meciului dintre echipa locală și Atlanta 
Braves, evenimentul “Taste of the World” a fost dedicat promovării culturale și turistice. 

Dintre cele opt misiuni diplomatice invitate la eveniment, Ambasada României a 
primit onoarea de a participa la ceremonia de anunţare a echipelor de start. De asemenea, 
drapelul României a fost prezentat în parada organizată pe terenul de joc.

Ambasada României la Washington, D.C. a organizat două standuri prin care 
a oferit publicului american oportunitatea de a cunoaște patrimoniul cultural şi tradițiile 
naționale, atât prin prezentarea de informații turistice și culturale, cât și prin servirea de 
produse tradiţionale româneşti. De asemenea, cu sprijinul Federaţiei Române de Baseball și 
Softball, publicul american a fost informat despre evoluţia baseball-ului din România.  

În contextul pregătirilor pentru participarea României la acest eveniment, 
ambasadorul României George Cristian Maior a declarat: “Am ţinut foarte mult să 
fi m prezenţi la acest eveniment major. Mă bucur enorm că ambasada a avut ocazia 

România, promovată în faţa a 40.000 de americani pe stadionul echipei de baseball Washington National

După război, hanul  este naţionalizat de comunişti şi 
intră în circuitul unităţilor de alimentaţie publică, scăpând 
ca prin minune de la demolare. În furia sa “novatoare”, 
Ceauşescu cere ca Hanul lui Manuc să fi e demolat în 
scopul sistematiz]rii Pieţei Unirii. Numai că arhitectul şef, 
cunoscându-l, se vede treaba, destul de bine, îi spune 
că ar fi  păcat să dărâme o clădire în încăperile căreia se 
întâlneau, adesea, în şedinţe, ilegaliştii comunişti. Încântat 
de veste, Ceauşescu, nu numai că a renunţat la idee, ba 
chiar a cerut renovarea substanţială a clădirii.

Cl]direa a fost supus] unor restaur]ri importante în anii: 
1848, 1863, 1966-1970, 1991–1992  \i 2009.

George Cristian Maior: “Am ţinut foarte mult să fi m prezenţi la acest eveniment major. 
Mă bucur enorm că ambasada a avut ocazia unică de a promova România în faţa a zeci de mii de americani din capitala Statelor Unite”

unică de a promova România în faţa a zeci de 
mii de americani din capitala Statelor Unite. 
Sunt pasionat de acest sport minunat de peste 
25 de ani. Baseball-ul este un fenomen complex 
care îmbină reguli detaliate, cu o eleganţă 
specială, exprimând simetrie, matematică, 
echilibru mental şi respect faţă de joc. Înainte 
de toate însă, baseball-ul înseamnă răbdare 
strategică pentru că totul se joacă până la 
ultima minge. Este un sport care refl ectă fi del 
spiritul american atât pe teren, cât şi în tribune, 
stadionul de baseball fi ind poate cel mai bun 
loc în care poate fi  înţeleasă în profunzime 
societatea americană.”

Afl at la a doua ediție, evenimentul 
“Taste of the World” s-a bucurat de participarea a 
aproximativ 40.000 de spectatori americani.  

Drapelul Romaniei prezentat in parada organizata pe terenul de jocGrupul american de dansuri populare Carpathia Folk

Ambasada României în Statele Unite ale Americii

Reprezentantul Ambasadei Romaniei 
alaturi de Dusty Baker managerul echipei 

Washington Nationals
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O ]ar~ norocoas~

de Andrei PLEȘU

Am văzut multe după 1989. Şi bune, şi rele. 
Destul de multe rele. Dar ce văd acum pe 
scena politică n-am văzut niciodată. E dincolo 
de bine şi de rău. Rareori dezastrul a colaborat 
atît de armonios cu ridicolul. Rareori a fost 
patologia atît de aproape de rizibil. Mori de 
frică murind, în acelaşi timp, de rîs.
Toate tipurile de comic defi lează somptuos 
dinaintea unei populaţii care pendulează 
între stupoare, derută, speranţă contrafăcută, 
băşcălie, lehamite. Comic de situaţie? 
Avem! Comic de caracter? Este! Comic de 
moravuri? Ba bine că nu! Comic de limbaj? 
Păi cum altfel? Am putea vorbi şi de un 
comic al numelor, dar nu vrem să fi m acuzaţi 
de ”atac la persoană”. Deşi ”persoanele” sus-
puse nu se sfi esc să atace din toate poziţiile... 
Te uiţi la felul în care s-a constituit noul 
guvern şi ai ”un lung prilej de vorbe şi de 
ipoteze”.
1. PSD e în criză de cadre. Dovada: din 
peste jumătate de milion de membri, nu 
s-au putut găsi 30 care să alcătuiască un 
guvern plauzibil. Nu vrea nimeni genii, 

sau vedete. Dar nici o asemenea adunătură 
de inadecvare, anonimat, performanţă 
fi ravă, studii discutabile, moralitate incertă, 
semidoctism, tupeu şi iresponsabilitate nu e 
de susţinut, din partea unui partid care deţine 
avanscena vieţii politice de atîta amar de 
vreme. 
2. Coaliţia de guvernare nu dă doi bani pe 
cultura ”românilor”. Ministerul de resort e 
ultima roată la căruţă. Altundeva e ”bătaia 
peştelui”: pe la interne, pe la fi nanţe, pe 
la dezvoltare regională şi economie, pe la 
justiţie şi fonduri europene... Cultura e doar 
un ornament de ocazie. Dă bine în discursul 
patriotic, dar nu prea contează cine o 
administrează. Poţi pune în creştetul ei orice 
mic mahăr de presă deocheată, orice lăutar, 
orice cuconiţă care nu ştie (ţineţi minte?) 
ce însemnă ”biped” pe româneşte, orice 
veleitar care îşi dă meseria şi cinstea pe şefi e. 
Ministerul Culturii e un minister bun de dat 
”la schimb”, în negocierile cu partidele mai 
mici, dar utile.
3. Mulţi politicieni români de rangul doi, 
trei, sau chiar mai rău par să fi  crezut, la 
un moment dat, că ceva titluri obţinute 
prin afi lierea la ”academiile” serviciilor, 
sau ale Apărării, vreun doctorat cu Gabriel 
Oprea, ba chiar şi un doctorat ”civil” obţinut 
negustoreşte sau hoţeşte, ajută mult în carieră. 
Capeţi brusc prestigiu, devii, peste noapte, 
ditamai intelectualul. Eşti perfect înarmat 
în lupta cu ”aşa-zisele” elite trădătoare de 
neam. S-a ajuns, astfel, la o situaţie care 
creează confuzii. Mai întîi, alimentează 
masiv ideea că ”serviciile” conduc totul din 
umbră. Peste tot sunt numai ”oamenii lor”. 
Păi care umbră? Nu e tot circul la vedere? 

În plus, îţi vine să spui că dacă ăştia sunt 
”instrumentele” cu care lucrează ”acoperit” 
instituţiile cu pricina, înseamnă că şi ele, ca 
şi PSD-ul, sunt într-o tristă criză de cadre. 
4. Imediat după cultură, ministerul cel mai 
străin de interesele reale şi de preţuirea 
guvernanţilor e Ministerul Educaţiei, 
cînd unit cu Cercetarea, cînd separat. Dar 
oricum, acolo se pun doar inşi aleşi pe 
bază de loialitate partinică, sau de paloare 
academică. Vedeta absolută a domeniului 
e inconturnabila doamnă Ecaterina 
Andronescu: drăguţică sau uşor mîhnită 
(în funcţie de interlocutor), înamorată de 
conducerea de partid şi de stat, justă ca un 
adevărat ”om de ştiinţă”, mereu capabilă să 
răspundă criticilor şi nedumeriţilor cu un 
îndurerat zîmbet mămos. Acum, formarea 
tineretului ţării e pe mîna unui băiat care 
numeşte genunchiul ”genunche” şi are 
înzestrarea retorică a clasei muncitoare cu 
studii la seral.
5. Mare succes au - la agricultură, de pildă 
- fi gurile vesele, imens distractive, capabile 
de asociaţii imprevizibile şi de rostiri 
memorabile în legătură, fi reşte, cu domeniul 
propriu: oi, ploi, plopi care fac umbră, 
ferme de porci etc. Uneori, ai impresia că 
ministeriabilii sunt aleşi după portret. Nu mă 
refer la frumuseţe sau urîţenie. Nici Socrate 
nu era răpitor. Dar moaca spune, totuşi, ceva 
despre purtătorul ei, sau, ceea ce e încă şi 
mai grav, nu spune nimic, sau spune rele. 
Mai contează, probabil, şi unele sensibilităţi 
ale celor de la vîrful coaliţiei. N-ar fi  exclus, 
de pildă, ca dl Tăriceanu să vadă în dl Ilan 
Laufer un continuator al biografi ei sale de 
manechin. Începi în reviste glossy şi termini 
în Parlament. 
6. Suntem una din cele mai avansate ţări 
din lume ”pe tărîmul” promovării femeii. 
Coaliţia crede în tăria sexului slab: Nu 

putem fără Olguţa, fără Carmen Dan, fără 
Sevil Shhaideh, fără Rovana, fără Graţiela, 
fără Doina. De Gabi Firea nu mai vorbesc. 
S-ar zice că suntem internaţi într-o grijulie 
maternitate. 
7. PSD nu are prejudecăţi legate de 
”specialitate”. Economia poate fi  dată 
unui fi lolog, mediul de afaceri poate cădea 
pe mîna unui sportiv şi, în general, orice 
domeniu poate fi  delegat oricui. Partidul 
e post-modern. Are simţul relativităţii, nu 
crede în ”canoane” şi convenţii profesionale. 
Nu există diferenţe între meseriaşi şi amatori, 
între debutanţi şi veterani, între nulităţi şi 
campioni. Anything goes!
8. De ce, totuşi, un partid ambiţios ar alege 
să se comporte atît de... original? O variantă 
de răspuns ar fi  că atîta poate. Şi-a epuizat 
resursele şi nu mai investeşte decît în salvarea 
(aparentă) a aparenţelor. O altă variantă ar fi  
că nu mai are ca scop o bună performanţă 
a guvernării, ci o lucrativă coerenţă de 
gaşcă. Ţara şi ”românii” (invocaţi drăgăstos 
ori de cîte ori e util electoral) au parte de o 
putere care se menţine la rampă prin mituire 
periodică a maselor şi prin promisiuni roz, 
fără perspective. Cinism pe faţă! Să nu 
excludem şi arborescenţa barocă pe care o 
pot provoca lipsa de măsură, mediocritatea 
fudulă, incompetenţa crasă, într-un 
cuvînt, străvechea, nevindecabila prostie 
omenească. Dacă pariez, în aceste condiţii, 
pe norocul naţional este pur şi simplu 
pentru că, într-un fel sau altul, reuşim să 
supravieţuim. Cu asemenea politicieni, 
normal ar fi  să cădem mult mai rapid şi 
mult mai adînc în abisul unui faliment greu 
reversibil. Or iată că (încă) respirăm. Încă 
ne facem iluzii. Încă ni se pare că ”cerul 
înstelat” (că pe opoziţie nu prea ne putem 
baza), ne-ar putea veni în ajutor...

3.07.2017 / adevarul.ro

Presenting a New Social Worker 
in Romania 

July 7, 2017 
What an exciting summer it has been with graduations. We have 
one more congratulations to give: Andreea Mondoc has graduated 
from college and is now a certifi ed Social Worker. Andreea is our 
fi rst college graduate and we couldn’t be more proud of her. Sarah 
and Steffi  have known Andreea since she was nine years old. We 
have watched her grow up and had the opportunity to assist her in 
completing high school and then college. We know Andreea is going 
to do great things in her life and make a huge impact in Romania! 
Congratulations Andreea!
fi rmfoundationsromania.com

Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, si-a luat angajamentul, marti, 4 iulie, in discursul rostit 
la receptia de Ziua Independentei organizata de reprezentanta diplomatica la Bucuresti, de a consolida 
si mai mult parteneriatul strategic, prin gazduirea celei mai “numeroase misiuni comerciale care a ajuns 
vreodata in Romania”. El a pledat pentru un cadru politic “stabil, previzibil, transparent, caracterizat de 
consultare veritabila cu toti actorii implicati, inclusiv cu investitorii straini”.
“Ambasada SUA va indeplini acum angajamentul presedintelui meu de a consolida si mai mult 
parteneriatul nostru strategic. In aceasta toamna vom gazdui cea mai numeroasa misiune comerciala care 
a ajuns vreodata in Romania si vom incuraja investitiile dintre tarile noastre, in ambele directii”, a spus 
ambasadorul.

Hans Klemm a facut referire la Trade Winds, cel mai de amploare eveniment de promovare comerciala 
organizat anual de catre Departamentul Comertului al Statelor Unite, ajuns anul acesta la a zecea editie. 
Romania va fi  principala destinatie a misiunii din luna octombrie 2017, companiile participante avand 
optiunea de a se deplasa si in celelalte tari vizate, adica Bulgaria, Grecia, Croatia si Serbia.

“Putem face acest lucru cu efi cienta maxima aici, in Romania, intr-un cadru de politic stabil, previzibil, 
transparent, caracterizat de consultare veritabila cu toti actorii implicati, inclusiv cu investitorii straini”, a 
adaugat el.

Ambasadorul a avut un mesaj si pentru premierul roman: “Asteptam cu interes sa dezvoltam fi ecare 
dimensiune a parteneriatului nostru impreuna cu noul guvern condus de prim-ministrul Tudose si cu 
membrii Parlamentului Romaniei”.

Klemm a evocat si alte aspecte ale parteneriatului strategic SUA-Romania pe care intentioneaza sa se 
dezvolte. “Colaborarea noastra militara si in domeniul aplicarii legii este mai stransa decat oricand si vom 
lucra cu partenerii nostri romani pentru a imbunatati securitatea transatlantica, pentru a garanta stabilitatea in 
regiunea Marii Negre si pentru a lupta impotriva terorismului aici si peste hotare, la mare distanta. Suntem 
dornici sa sustinem Romania in angajamentul sau de a investi 2% din PIB pentru aparare”, a precizat el.

Un alt domeniu de interez il reprezinta invatamantul si cercetarea. “Vom interactiona cu universitati, 
centre de cercetare si institute culturale din Romania pentru a promova schimburile de profesori, studenti, 
cercetatori si artisti americani si romani. Vom incerca sa extindem activitatea Comisiei Fulbright si sa 
sprijinim institutiile guvernamentale din Romania sa infi inteze un nou post la Ambasada de la Washington, 
cu scopul de a promova programele de schimb academic”, a declarat seful reprezentantei diplomatice la 
receptia gazduita de Ambasada SUA.
Sursa: wall-street.ro

Ambasadorul SUA in Romania 
anunta venirea celei mai numeroase misiuni comerciale 

din Romania 
si pledeaza pentru un cadru politic stabil

http://adevarul.ro/
http://firmfoundationsromania.com/
http://wall-street.ro/
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Inaugurarea Camerei de Comerț 
Romano-Americane din San Francisco

Straniul farmec al postcomunismului 

europalibera.org/ 11.07.2017

Contribuția lui Adam Michnik la teoria și practica disidenței 
est-europene este copleșitoare. Scrisorile din închisoare au 
fost pe drept cuvânt celebrate ca documente cruciale pentru 
formularea strategiei opoziției antitotalitare, care avea să 
ducă, în cele din urmă, la năruirea comunismului în Polonia 
și întreaga regiune numită cândva „Blocul sovietic”.

Volumul publicat la University of California Press sub titlul 
Scrisori din libertate, cu o splendidă prefață de Ken Jowitt, 
este o culegere de eseuri, interviuri și analize istorice menite 
să explice și să lumineze încurcatele căi ale tranziției dinspre 
autoritarismul bolșevic spre societatea deschisă. În multe din 
aceste eseuri, Michnik reia teme esențiale pentru demersul său 
refl exiv, înainte de toate cele legate de destinul revoluției după 
victoria forțelor anticomuniste, impactul naționalismului și al 
fundamentalismelor în aceste tranziții, dilemele generate de 
revenirea în poziții de putere a foștilor comuniști (mai mult 
sau mai puțin pocăiți).

În ansamblu, lumea postcomunistă îi apare lui Michnik 
drept un imens experiment în care se reconstruiesc 
identități, loialități, sentimente și convingeri. Fără a 
idealiza acest univers, conștient de faliile și pericolele 
tranziției, Michnik respinge absolutismul moral și 
pretențiile oricărei instituții (stat, biserică) de a se substitui 
suveranității conștiinței individuale. Etern eretic, el 
continuă să parieze pe onoare și demnitate împotriva 
oricărei înregimentări colectiviste.

În contrast cu acei radicali prezenți în ambele tabere 
postrevoluționare (foștii opozanți de o parte, foștii 
comuniști și simpatizanții lor de cealaltă), Michnik 
propune ideea neortodoxă conform căreia restaurațiile 
sunt consecința inevitabilă a refuzului de a declanșa 
teroarea. Cu alte cuvinte, jocul democratic, așa cum se 
confi gurează el în lumea postcomunistă, este sufi cient de 
permisiv pentru ca ex-comuniștii să se poată întoarce la 
guvernare (dar nu la putere, în sensul de dinainte de 1989) 
pe cale parlamentară. Vechiul sistem, bazat pe violență 
structurală și manipulare simbolică, nu se mai poate 
întoarce, afi rmă și Michnik, și Havel într-un fascinant 
dialog inclus în același volum.

Chestiunea esențială pentru Michnik este că această 
revenire (în Polonia în special, dar și în alte țări) nu se 
petrece sub forma loviturilor de stat și prin siluirea 
legalității, ci în chip procedural. Normalitatea democratică, 
dezamăgitoare pentru unii, îi apare lui Michnik drept 
preferabilă unui climat de isterie punitivă, în care societatea 
este polarizată și fragmentată, iar reconcilierea e privită 
de către extremiștii de diverse nuanțe drept capitulare 
sau trădare. „Războiul s-a sfârșit”, crede Michnik, 
sfi dându-i pe cei care continuă să întrețină vechi patimi 
și resentimente. Viziunea lui poate fi  discutată, însă nu-i 
putem contesta autenticitatea și consecvența.

Eroismul rezistenței antitotalitare lasă loc în lumea 
postcomunistă politicii pașilor mărunți. Gesturile 
grandilocvente îl îngrijorează și exasperează pe cel care, 
încă din anii închisorilor comuniste a jurat că nu se va 
transforma vreodată în gardian al foștilor adversari. Faptul 
că foștii comuniști se supun procedurilor democratice 
este mai important decât dosarele biografi ce, afi rmă 

Michnik. Ceea ce, 
desigur, nu implică 
o necondiționată 
pactizare cu 
foștii comuniști. 
Reconcilierea (sau, 
mai bine zis, amnistia) 
nu înseamnă amnezie, 
o spune mereu editorul 
Gazetei Wyborcza. 
Citându-l pe Zbigniew 
Herbert (1924-1998), 
el afi rmă că nimeni nu 

(continuare in pagina 19)

Consulatul General al României la Los Angeles vă informează că, la data de 29 iunie 2017, la sediul Consulatului 
General Onorifi c al României in San Francisco, a avut loc evenimentul de inaugurare a Camerei de Comerț 
Romano-Americane din San Francisco. Organizația patronală, care intenționează să polarizeze cele mai importante 
companii americane care dezvoltă afaceri în România și pe cele românești care desfășoară activități de afaceri în 
vestul Statelor Unite ale Americii, are ca obiective principale dezvoltarea oportunităților de investiții și a schimburilor 
comerciale între Romania și Statele Unite ale Americii.
La eveniment au participat membrii ai comunității de afaceri româno-americane, reprezentanți ai autorităților americane, 
membri ai altor organizații patronale din statul California și membrii ai corpului consular din San Francisco. Între 
cei prezenți au fost domnul Patrick Patterson, președinte al Asociației Asociației Camerelor de Comerț Americano-
Europene, domnul Mark Chandler, directorul Biroului pentru Comerț Internațional al Primăriei San Francisco, Johannes 
Bloos, consulul general adjunct al Germaniei la San Francisco însărcinat cu relațiile de cooperare economică și 
comercială, Eva Voisin, consulul Ungariei la San Francisco și reprezentanți ai mai multor companii americane din 
regiune, care deja au dezvoltat afaceri cu și în România sau intenționează să dezvolte în viitor.
Consulatul General al României la Los Angeles a fost reprezentat de Cosmin Dumitrescu, consul general și de 
Simona Steriu, consilier economic.
Evenimentul a fost deschis de către consulul general onorifi c al României la San Francisco, Dana Beldiman, 
respectiv de consulul onorifi c al României la San Francisco, George Roth, care îndeplinește și funcția de presedinte 
al Camerei de Comerț Romano-Americane din San Francisco. 
În cadrul intervenției sale, consulul general al României la Los Angeles, Cosmin Dumitrescu, a făcut o prezentare 
comprehensivă a României ca stat țintă și opțiune strategică pentru investiții americane, incluzând climatul economic 
favorabil al României, date fi scale și domeniile cheie pentru investiții în Romania care suscită interesul antreprenorilor 
americani.
Au urmat prezentări ale unor produse romanești de succes pe piața americană făcute de Dan Berte - director Bit 
Defender, Eniko Torneby, director PayMoApp și Antonios Maridakis – CEO AQUA Carpatica USA Inc.
Acest eveniment are un rol semnifi cativ în contextul dezvoltării dimensiunii economice și comerciale a Parteneriatului 
Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, prin promovarea si dezvoltarea contactelor directe între 
antreprenorii români și cei americani, comunitatea de afaceri româno-americană fi ind o punte de legătură foarte 
importantă, care găsește în Camera de Comerț Româno-Americană un sprijin instituțional important și un instrument 
de dialog economic valoros în relația cu alte organizații patronale de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.
Marcarea lansării sucursalei vestice a Camerei de Comerț Româno-Americane și dezvoltarea efi cientă a unui 
networking antreprenorial constituie două elemente importante în strategia aplicată de Consulatul General al României 
la Los Angeles pentru consolidarea dialogului bilateral economic și comercial între România și Statele Unite ale 
Americii, prin integrarea sistemică a ansamblului de instrumente instituționale format de o relație funcțională și directă 
între antreprenori, ofi ciile consulare onorifi ce ale României și Consulatul general al României la Los Angeles.

Copia recomandării ierarhilor sau acordul h) 
conducătorilor locali de culte, pentru 
candidații la admiterea în învățământul 
superior teologic, după caz;
Alte documente solicitate de instituția i) 
de învățământ superior de stat, conform 
propriei metodologii de admitere, după 
caz.

III. Dosarul de candidatură va putea fi  transmis 
în perioada stabilită de instituțiile de învățământ 
superior, în conformitate cu procedurile stabilite 
de acestea. Acestea pot fi : electronic la o adresă 
de e-mail comunicată de instituția de învățământ 
superior; prin e-mail la MEN, la adresa 
dosarerompret@edu.gov.ro sau prin intermediul 
misiunilor diplomatice ale României din străinătate 
care vor transmite electronic dosarele la MEN si 
ulterior, acestea vor fi  redirecționate către instituțiile 
de învățământ superior solicitate; prin poștă sau 
direct la sediile instituțiilor de învățământ superior; 
sau prin alte forme, stabilite și comunicate de 
instituțiile de învățământ. Candidații din diasporă, 
inclusiv absolvenții ai școlilor care desfășoară, 
pe teritoriul României, activități de învățământ 
corespunzătoare unui sistem educațional din 
altă țară acreditat ARACIP, vor fi  admiși pe bază 
de concurs de dosar, conform criteriilor fi ecărei 
instituții de învățământ superior.
E important de subliniat faptul că MRP și MAE 
pot emite recomandări în cazul candidaților a căror 
școlarizare în România este considerată oportună 
din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu 
românii de pretutindeni.

(continuare  din pagina 4)

Admiterea în învățământul 
superior de stat din România...

are dreptul să ierte în numele celor ce au fost asasinați 
în zori. Obligativitatea memoriei este așadar un sine 
qua non al acestei stranii normalități postcomuniste. 
Politicienii ex-comuniști din Polonia și Ungaria nu 
mai au zelul ideologic care îi mobilizase pe precursorii 
lor în frenetica încercare de a construi utopia societății 
perfecte („singura societate perfectă este cea a lagărelor 
de concentrare”, scrie Michnik). Marxismul a încetat de 
mult să le mai inspire acțiunile: departe de a favoriza 
restaurarea unei economii de comandă, planifi cate, 
mulți din acești exponenți ai fostelor partide comuniste 
sunt astăzi campionii și benefi ciarii pieței libere. 
Michnik susține o abordare răbdătoare și tolerantă a 
situației politice și morale a postcomunismului. În locul 
imprecațiilor justițiare, bazate pe viziuni maniheist-
vindicative, el propune o fi losofi e politică ai cărei piloni 
sunt individualismul, libertatea, civismul, patriotismul 
constituțional. Se poate spune că ideile lui Michnik 
sunt direct legate de tezele unor Isaiah Berlin, Hannah 
Arendt și Karl Popper. „Cenușiul este minunat”, afi rmă 
el într-un superb eseu, sugerând că timpurile ideologiilor 
„fi erbinți” sunt sfârșite și că a sosit momentul pentru 
cultivarea ideilor, nu a sistemelor doctrinare închise. 
Rezervele lui Michnik față de practicile justiției politice 
retroactive provin din cunoașterea intimă a mecanismului 
revoluțiilor, în special a tradiției Revoluției Franceze. 
În spațiul gândirii critice europene, Michnik reprezintă 
o tendință nedisimulat anti-iacobină. Iritant nu o dată, 
savurând paradoxul și ironia, necruțător cu orice formă de 
conformism dogmatic, Michnik rămâne unul dintre cele 
mai vii spirite ale gândirii democratice contemporane.

http://europalibera.org/
mailto:dosarerompret@edu.gov.ro
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 In acest an s-au implinit 85 de ani de la recordul 
mondial la saltul cu parasuta, realizat de Smaranda Braescu 
in 1932 la Sacramento, SUA si 120 de la nastere. Subliniem 
că prin eforturile Centrului Comunitatii Romanesti din 
Sacramento, Smaranda Braescu este prezenta, din 2013 la 
Muzeul Aerospatial din California.

 In ultimul timp, Asociatia Româna pentru 
Propaganda si Istoria Aeronauticii - ARPIA impreuna cu 
rude apropiate si sustinatori din zona natală ai eroinei au 
initiat un frumos program de cunoastere, omagiere si punere 
in valoare a personalitatii si contribuției Smarandei Brăescu 
la afi rmarea aeronauticii naționale in Europa si in lume. 

 Aceste actiuni s-au intensifi cat dupa editarea, 
in 2010 a Jurnalului celebrei Smaranda Brăescu, volum 
semnat de Ana Maria Sire teanu și Tudor Sireteanu, 
strănepoți ai renumitei aviatoare. Manifestările au continuat 
prin evocări anuale si comemorări, care din anul 2013 au 
cuprins o mai largă prezentare a personalitatii eroinei. Se 
implineau 65 de ani de la trecerea Smarandei in eternitate. 
Ea a fost si va rămâne mult timp in memoria noastra, in 
Istoria Aeronauticii Romane. De fapt, pilotul si parasutista 
Smaranda Brăescu este deja, in Istoria națională! Desigur 
este un erou si o putem boteza, după locul de naștere: Eroina 
din Hănțești.
 De-a lungul timpului s-au căutat numeroase variante 
și titluri de simpozioane pentru a pune in valoare strădintele, 
afi rmarea, umilirea si prigoana din evoluția si viața eroinei. 
Multe aspecte sunt deja cunoscute si publicate. Ea este 
cunoscută si omagiată, realizându-se numeroare emisiuni, 
comunicări, expoziți, cărti, articole si un fi lm de scurt metraj 
ce include, principalele etape ale vieți Smarandei Brăescu. In 
toate acestea actiuni, s-a exprimat dorința de a fi  evidențiată, 
mai pe larg, ultima parte a vietii Smarandei, intâmplările si 
evenimentele ce au dus-o din inaltul cerului, la prigoana si 
umilirea eroinei din ultimile zile de viață până in adâncimea 
intunericului. 
 In realitate, avem un caz ce poate fi  inclus in 
Memorialul victimelor si rezistenței comuniste, reusind 
ca, prin comparatie, Smaranda sa ne ofere valoarea 
personalitătii si semnifi cația demnității ei. Există o mare 
singurătate in destinul poporului român... o insuportabilă 
tăcere, ne spuneau cândva cei care au  dezbătut Memorialul 
durerii. Episodul la care ne referim, s-a născut din credinta 
ca această singurătate trebuie să inceteze. Si ea nu poate 
inceta decât dacă tăcerea se incheie. Ceea ce facem noi, de 
catva timp pentru Smaranda si prin ceea ce promovam prin 
actualul articol este un gest prin care continuăm să rupem 
tăcerea și sa dezvoltam cunoașterea eroinei.
 Născută la 21 mai 1897 si decedată la 2 februarie 
1948 a fost prima femeie pilot din România, prima femeie 
parașutist cu brevet din România, campioană europeană 
la parașutism (1931) și mondială (în 1932, cu recordul de 
7.315 m la Sacramento, SUA)
 Între anii 1924 - 1928 a absolvit cursurile Academiei 
de Belle Arte din București, secția de Artă Decorativă și 
Ceramică. La 5 iulie 1928 a executat prima parașutare, de la 
600 metri. La 2 octombrie 1931 a câștigat titlul european la 
parașutism, în urma unui salt de la de 6000 de metri, depășind 
și recordul american de 5384 metri. În urma acestui succes a 
fost decorată cu Ordinul Virtutea Aeronautică - clasa Crucea 
de Aur.
 Era proprietară a două avioane, un biplan de tip 
Pevuez și un bimotor de tip Milles Hawk. Cu cel de-al 
doilea, în 1932 a stabilit primul record de traversare a Mării 
Mediterane în 6 ore și 10 minute, străbătând distanța de 1100 
Km, între Roma și Tripoli. În acealași an 1932, la 19 mai, 
a devenit campioană mondială la parașutism, în urma unui 
salt realizat cu o parașută de construcție românească, de la 
înălțimea de 7315  metri, cu durata de 25 de minute. Un 
lucru remarcabil, acest record a fost depășit cu doar câțiva 
metri, abia după 20 de ani! Recordul său a fost omologat de 
Aero Clubul din Washington. Recordul precedent, detinut 
de un american fusese de 7233 metri. A fost una din puținii 
instructori de parașutiști militari și a activat ca instructoare, 
la prima unitate de parașutiști militari din Armata Romaniei, 
creată in iunie 1941. Recent am afl at că ea a avut ca elev 

Smaranda Brăescu, străduințe, afi rmare și prigoană

și pe cel mai in vârstă membru ARPIA, sublocotenentul, 
veteran de război Laurentiu Mărginean, plătitor de 
cotizatie din 1936. Acesta a trăit până la inceputul lunii 
iulie 2017, ajungând la o vârsta de peste 95 ani. Devenise 
si un furnizor de informatii despre prima s-a instructoare 
la salturile cu parașuta.
 În timpul războiului a activat ca pilot în celebra 
“Escadrilă Albă” de avioane sanitare, pe frontul de 
Răsărit și apoi pe frontul de Vest în Transilvania, Ungaria 
și Cehoslovacia. A fost semnatară, alături de alte 11 
personalități (între care: generalul Aldea, prof. univ. dr. 
Grigore T. Popa), a unui memoriu prin care se condamna 
falsifi carea alegerilor din românia, desfașurate in 
noiembrie 1946. Documentul, înaintat Comisiei Aliate de 
Control, de fapt delegatului american, a ajuns la delegatul 
sovietic. A fost condamnată de comuniști la închisoare în 
contumacie, nefi ind găsită în procesul „sumanele negre”, 
ca făcând parte din Mișcarea Națională de Rezistentă 
–MNR, împreună cu comandantul Companiei de Misiuni 
Speciale din cadrul Batalionului Parașutiști căpitanul 
Mihail Țanțu și Victor-Ionel Sassu (ofi țer parașutist). 
Ascunsă de oameni de sufl et (de prof. univ. Ion I. 
Gheorghiu din Iași și preotul Matei Dumitru),  nu a mai 
fost găsită niciodată. Zice-se ca a fost căutată și de Armata 
Rosie pentru a face instrucție de  parașutaj cu soldați 
sovietici.
 O versiune acceptată este că, a decedat in 2 
februarie 1948 și a fost înmormîntată la Cluj sub numele 
de Maria Popescu. Potrivit cercetărilor întreprinse de prof. 
Neculai Staicu - dar încă neconfi rmate - mormântul ei s-ar 
afl a în Cimitirul Central din Cluj, unde ar fi  fost îngropată 
sub numele de Maria Popescu. Poziția a fost concesionată 
în 1970 altei persoane. Se continua identifi carea inhumării 
si reconsiderea imaginii eroinei in cadrul cimitirului. In 
prezent, doar o stradă din București, ii poartă numele. 
 Alintată „Regina Înălțimilor”, Smaranda Brăescu 
mai are în palmaresul aviatic, pe langă recordul mondial 
absolut de altitudine, la saltul cu parașuta, realizat în 1932 
în Statele Unite ale Americii, o serie de raiduri aeriene 
europene, participarea la numeroase mitinguri aeronautice 
interne și internaționale și nu în ultimul rând participarea 
ca voluntar în cel de-al doilea razboi mondial, atât Est, cât 
și Vest.
 Aviatoare, pilot si parasu� sta de renume 
interna� onal, de� natoare de recorduri mondiale 
neegalate, a sfarsit sub nume fals, intr-un mormant 
fara cruce, pentru a scapa de prăpădul la care au fost 
supuse de comunis� , elitele României interbelice. Un 
des� n drama� c, dublat mult � mp, de nerecunoaștere 
si indiferenţă 

 Maria Popescu. Un nume comun, pe o cruce 
comuna. O cruce ascunsa intr-un desiș de tufe spinoase 
si inalte, incărcate de o chiciura murdara, intr-o după-
amiază mohorâtă de februarie. Acolo a fost ingropată, in 
frig si in tăcere, pentru ca măcar prin moarte să scape de 
hăitașii comunisti care o căutau de mai bine de doi ani. 
Spre sfârșitul vieții, după ce se acoperise de glorie prin 
zborurile si săriturile ei temerare cu parașuta.
 În loc să se bucure de celebritate, a avut o tresărire 
de patriotism, protestând vehement, pe plan internațional, 
pentru nerușinarea cu care se falsifi caseră alegerile in 
1946. Un protest semnat cu un nume strălucitor, care 
lăsase dâre fosforescente in memoria inceputului de veac 
XX. Internele și securitatea au căutat, la cererea partidului, 
să lichideze pe toți virtuali adversari ai regimului. 
 Era o vedeta mondială. Zâmbetul ei trona 
pe primele pagini ale ziarelor vremii, cu imagini in 
costum national, la bordul vreunui avion sau la intâlniri 
reprezentative. Fusese prima parașutistă din Romania și 
a treia din Europa, doborâse recordul mondial feminin si 
apoi pe cel absolut, la săritura cu parașuta. Fusese primul 
european cu brevet de pilot obținut in Statele Unite, 
zburase prin ceață peste Canalul Manecii ș.a. A fost 
condamnată in lipsă, la inchisoare. Dar decât sa cadă in 
mâna comuniștilor, glorioasa Smaranda Brăescu a preferat 
să se ascundă sub o identitate falsă, luând drumul bejeniei, 
imbrăcată in straie de călugariță. Avea un nume comun 

Maria Popescu, apărut in 1948 pe o cruce comuna, la 
căpătâiul unui destin cum n-a fost altul.  
 Spuneam, la inceput că de multe ori s-a cautat 
câte un titlu pentru fi ecare evocare De exemplu : 
Vointa, pasiune, prigoană si umilire. Sau, O regina 
a văzduhului prigonotă pe pământ. Ori, destinul 
Smarandei Brăescu intre aclamații si prigoană. 
Desigur, oricum vom denumi ultima etapă a vieții 
Smarandei, realitatea lucrurilor ne duce la concluzia ca 
la fi nalul vietii a fost victimizată, prigonită si umilită.
 In literatură, găsim întâmplări și relatări de la 
disperare la fericire, ca in Două orfeline, de Adolphe 
d’Ennerry. O poveste ce face sa vibreze cele mai 
sensibile corzi ale sufl etului/inimii. Aici, avem reversul 
situatiei: de la momente de impliniri si realizări, la 
disperare si pierderea speranței.  Gestul nostru, prin 
acest articol, al celor care au sustinut-o in tăcere si a 
ARPIA care-i menține spiritul, reprezintă nu numai o 
subliniere si rememorare a importanței rezultatelor si 
eforturilor Smarandei ci, o recunoaștere a sacrifi ciilor, si 
suferintelor aviației române de-a lungul a peste 100 de 
ani, cu deosebire intre 1950 - 1990, iar situatia continuă. 
 Imagini deformate, atitudini si chiar răutăți, 
asupra rolului aviației, le găsim și în relatările 
evenimentelor din 1989, apărute în lucrarea Armata 
Română în revoluție. În ciuda importanței și rolului 
categoriilor de forțe armate, aviația a fost trecută, în 
această carte în urma altor structuri. Câțiva autori 
au descris acțiuni si intâmplări insufi cient analizate, 
atribuindu-și roluri și situații in calitate de reprezentanți 
ai Armatei Române. 
 Programul Smaranda Braescu 2017, promovează 
actiuni omagiale atat in tara cat si peste granita. Partial 
reusite. Exista insa, ceva si cineva care se opun ?! Numai 
prin incercarile noastre este greu sa străpunge barierele!? 
Acestea par a fi  avut o legatura cu greutatile intampinate 
de Smaranda in incercarile, zbaterile si zborurile ei? 
Se pare ca maniera și neomenia cu care au fost  tratate 
evenimentele descrise in Jurnalul celebrei Smaranda 
Braescu, recent tradus in limba engleza, ne conving 
despre realitatea faptelor si existenta barierelor intâlnite 
de-a lungul vieții, de eroina noastră. ARPIA si cei care o 
susțin spera intr-o limpezire a evolutiei lucrurilor intr-o 
directie normală. 
 Închei cu un omagiu pentru Smarada Brăiescu 
si cu increderea susținerii imaginii și spiritului acestei 
eroine, așa cum s-a făcut deja, la Bârlad, Galați, Tecuci, 
Cluj, Focșani, Bacău, la ARPIA Bucuresti,  Bobo și la 
Muzeul National al Aviației Române. Speram ca actiunea 
va continua si in alte locuri. Reluând demersurile inclusiv, 
la Sacramento, în SUA, acolo unde, in 1932 a Smaranda 
a stabilit recordul său mondial. 

Autor, general Iosif RUS, presedinte ARPIA
Materiale consultate: - Jurnalul celebrei Smaranda 
Brăescu, imagini/texte din Web site-ul S. Braescu 



ROMANIAN TIMES

IDENTITATEA (5)

 
 Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al vieții tale, 
ai primit o identitate nouă. Dumnezeu vrea ca noi să ne încredem în El în toate 
aspectele vieții noastre și să trăim o viață fericită și fără regrete. Subiectele 
abordate în numerele anterioare au fost: relații, iertare, muncă și bani. În numărul 
acesta vom continua să discutam despre bani. 

Încrederea noastră este în Dumnezeu nu în lucruri materiale 

Pavel ne îndeamnă să facem și noi ce a făcut Iov, adică să nu ne încredem 
în lucrurile materiale ci în Dumnezeu.  “Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia 
să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în 
Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele.” (1 
Timotei 6:10).

Cum te raportezi la bani ? Pun ei stăpânire pe tine? Biblia ne spune că 
acolo unde e comoara noastă este și inima noastră.  Cum arați practic că Domnul 
Dumnezeu este singurul Dumnezeu și că doar pe El îl slujești? La acest capitol 
trebuie să fi m cu mare atenție, pentru că banii pot foarte ușor să devină un idol 
și să ia locul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că nu putem sluji la doi stăpâni. 
Nu trebuie să fi i bogat ca banii să pună stăpânire pe tine. Poți să ai puțin și să fi  
controlat de bani. Dacă Dumnezeu nu este stăpânul vieții tale, banul poate devenii 
stăpânul tău. Banul este un idol, un stăpân care face ravagii în viața oamenilor. 
Orice pune stăpânire pe noi este păcat, iar păcatul distruge viața omului. 

Cum ne dezlipim inima de bani și cum ne lipim inima de Dumnezeu, 
Tatăl nostru, Dătătorul tuturor lucrurilor? În primul rând recunoaștem că toate 
lucrurile aparțin lui Dumnezeu. “Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. 
A Lui să fi e slava în veci! Amin.” (Romani 11:36). Apoi recunoaștem că noi 
suntem administratori ai bunurilor materiale cu care El ne-a binecuvântat. Ca 
administratori noi ne supunem voii lui Dumnezeu cu privire la bani. Știm că El 
vrea ca noi să ne bucurăm de lucrurile materiale și că El Însuși ne poartă de grijă. 
El nu vrea ca noi să ne îngrijorăm, să trăim într-o tensiune continuă gândindu-ne 
la bani.  “Aşadar, să nu vă îngrijoraţi zicând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom 
bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?»,  căci toate aceste lucruri neamurile le caută! 
Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea. Căutaţi mai întâi 
Împărăţia (lui Dumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor 
da pe deasupra.” (Matei 6:31,33).  Există o mare diferență între a te îngriji 
și a te îngrijora. Când te îngrijești tu îți faci partea ta, muncești și administrezi 
cu înțelepciune banii tăi. Îngrijorarea aduce o stare continuă de stres, neliniște, 
nemulțumire și în ultimă instanță neîncredere în Dumnezeu. Atunci când Îl 
punem pe El pe primul loc în viața noastră, că avem mult, că avem puțin avem 
pace, liniște, și mulțumire în inima noastră. Chiar dacă am fi  vreodată deposedați 
de lucrurile materiale, de cei dragi, de sănătate noi nu ne pierdem nădejdea și 
încrederea noastră în Dumnezeu. Mare parte din istoria creștinismului, creștinii 
au fost persecutați și chiar omorâți pentru credința lor în Domnul Isus. În unele 
țări din lume, acum creștinii sunt persecutați până la martiraj. Nici unul dintre 
noi nu avem garanția că nu vom fi  persecutați pentru credința noastră în Domnul 
Isus. Inima noastră trebuie să fi e legată de Dumnezeu. Noi suntem în drum 
spre destinația fi nală, veșnicia. Pământul acesta nu e casa noastră, și lucrurile 
pe care le avem aici pentru o perioadă vor pierii. Domnul Isus ne vede inima. 
De El nu ne putem ascunde. Domnul Isus vedea inima Fariseilor, vedea că erau 
iubitori de bani “Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile 
acestea şi îşi băteau joc de El.” (Luca 16:14). Uitându-se la un om bogat Domnul 
Isus, care îi cunoștea inima, a spus: “vinde tot ce ai , împarte la săraci şi vei 
avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.”( Luca 18:22b). Este clar 
că aceasta nu este o cerință din partea lui Dumnezeu pentru fi ecare dintre noi. 
Biblia se interpretează trecând fi ecare paragraf prin contextul întregii Scripturi, 
contextual istoric, contextual cultural și prin călăuza și lumina Duhului Sfânt. 
Domnul Isus a văzut că inima acestui tânăr este controlata de bani (Mamona) de 
aceea a spus că este cu neputință ca acest om să intre în împărăția lui Dumnezeu. 
Nici un om care și-a făcut un idol din bani nu poate să fi e în aceleași timp sub 
autoritatea lui Dumnezeu. Ori suntem sub controlul lui Dumnezeu ori a banilor. 
De aceea haideți fi ecare să ne cercetăm în legătură cu posesiunile materiale. Ai 
renunța la tot, absolut tot, de dragul Domnului Isus?  Dacă ai rețineri, te 
încurajez să i le spui Domnului în rugăciune și să-L rogi să te ajute să-ți alipești 
inima cu totul totului de El. Mă rog ca Duhul Sfânt să-ți descopere dragostea 
lui Dumnezeu pentru tine care este inestimabil de valoroasă, mult mai valoroasă 
ca lucrurile acestei lumi care într-o zi vor fi  arse. Când experimentezi dragostea 
lui Dumnezeu cu adevărat toate bogățiile lumii acestea par a fi  doar gunoaie. În 
numărul următor vom discuta feluri practice prin care noi ne arătăm dragostea 
față de Dumnezeu și încrederea în raport cu lucrurile materiale.

 Dărnicia refl ectă încrederea în Dumnezeu
Un fel prin care ne arătăm încrederea în Dumnezeu este prin dărnicia 

noastră. Noi ca și creștini trebuie să sponsorizăm proiecte care să înainteze 
Împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ, să ne îngrijim de cei bolnavi, văduve, 
orfani, și săraci (pentru că nu pot munci, nu că sunt leneși). Prin aceasta noi 
suntem sarea și lumina lumii. Văzând cei necredincioși faptele noastre bune vor 
lăuda pe Dumnezeu. Faptele noastre bune trebuie să fi e practice și măsurabile. 
Faptele bune nu sunt un concept teoretic sau idei frumos expuse într-o prelegere. 
Dați-mi voie să ilustrez prin Biblie: “Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de 

 (continuare din numărul trecut)

Donald Trump către Polonia: „Popoarele Europei încă mai 
strigă: «Îl vrem pe Dumnezeu!» Dacă nu vom avea familii şi valori 
puternice, nu vom supravieţui. Să luptăm împreună pentru familie, 
pentru libertate, pentru ţară şi pentru Dumnezeu!” (transcriere parţială)

De-a lungul deceniilor de regim comunist, Polonia şi alte naţiuni captive ale Europei au suferit 
o campanie brutală de demolare a libertăţii, credinţei, legilor, istoriei şi identităţii voastre – a 
însăşi esenţei culturii şi umanităţii voastre.  Cu toate acestea, nu v-aţi pierdut nicio clipă acest 
spirit (Aplauze). Opresorii au încercat să vă înfrângă, dar Polonia nu a putut fi  înfrântă (Aplauze).
Şi, când a sosit ziua de 2 iunie 1979 şi un milion de polonezi s-au adunat în Piaţa Victoriei la prima 
lor liturghie cu un papă care era polonez de-al lor, în acea zi toţi comuniştii din Varşovia tebuie 
să fi  ştiut că sistemul lor opresiv avea să se prăbuşească în curând  (Aplauze).  Trebuie să-şi fi  dat 
seama exact în clipa în care, în timpul predicii Papei Ioan Paul al II-lea, un milion de polonezi şi 
poloneze cu copiii lor şi-au ridicat brusc vocea într-o rugăciune comună.  Erau acolo un milion de 
polonezi care nu cereau averi. Nu cereau privilegii. Un milion de polonezi cântau într-un singur 
glas, cu vorbe simple: „Îl vrem pe Dumnezeu”  (Aplauze)
 Prin acele cuvinte, poporul polonez evoca promisiunea unui viitor mai bun.  Îşi regăseau 
curajul de a se confrunta cu opresorii şi găseau cuvintele prin care să declare că Polonia va redeveni 
Polonia din nou.
 În timp ce stau azi aici în faţa acestei adunări incredibile, în faţa acestei naţiuni 
credincioase, încă se mai aude ecoul acelor glasuri prin istorie. Mesajul lor este azi la fel de 
adevărat ca întotdeauna. Poporul Poloniei, poporul Americii şi popoarele Europei încă mai 
strigă: „Îl vrem pe Dumnezeu” (Aplauze). (…)
 În fi ne, pe ambele maluri ale Atlanticului, cetăţenii noştri se confruntă şi cu alt pericol 
– unul care este în puterea noastră să-l evităm Este un pericol invizibil pentru unii, dar foarte 
bine cunoscut polonezilor: infi ltrarea constantă şi insidioasă a birocraţiei guvernamentale, 
care risipeşte forţa vitală şi bogăţia poporului.  Occidentul a devenit măreţ nu prin documente 
justifi cative şi regulamente, ci pentru că popoarelor li s-a permis să-şi urmeze visele şi să-şi 
împlinească destinele.
 Americanii, polonezii şi naţiunile europene preţuiesc libertatea personală şi suveranitatea. 
Trebuie să lucrăm împreună pentru a face faţă forţelor – fi e ele interne sau externe, de la sud sau de 
la est – care  care ameninţă să submineze cu timpul aceste valori şi să şteargă legăturile culturale, 
de credinţă şi tradiţie care ne defi nesc (Aplauze) Necontrolate, aceste forţe ne vor submina curajul, 
ne vor secătui spiritul şi ne vor slăbi voinţa de a ne apăra pe noi înşine şi societăţile noastre. (…)
 Compunem simfonii.  Inovăm.  Ne sărbătorim eroii de demult, ne îmbrăţişăm tradiţiile 
şi obiceiurile imemoriale şi vom căuta mereu să explorăm şi să descoperim noi frontiere. 
Recompensăm geniul. Ne străduim pentru excelenţă şi ne sunt dragi operele de artă care ne 
inspiră şi îl cinstesc pe Dumnezeu. Preţuim mult domnia legii şi protejăm dreptul la libera 
exprimare (Aplauze).
 Ţinem femeia la rang înalt, ca stâlp al societăţii şi al propriului nostru succes. În 
centrul vieţii noastre punem credinţa şi familia, nu guvernul şi birocraţia. Şi dezbatem 
totul. Punem totul la încercare. Căutăm să ştim totul, pentru a ne putea cunoaşte mai bine pe noi 
înşine (Aplauze).
 Şi, mai presus de toate, preţuim demnitatea fi ecărei vieţi umane, protejăm drepturile 
fi ecărei persoane şi împărtăşim speranţa fi ecărui sufl et de a trăi în libertate. Aşa suntem. Acestea 
sunt legăturile nepreţuite care ne ţin laolaltă ca naţiuni, ca aliaţi şi ca o civilizaţie.
 Lucrurile de care ne bucurăm azi, pe care le-am moştenit de la strămoşi, sunt fără 
precedent în istorie – iar aceasta o ştiţi mai bine decât oricine altcineva şi se vede în incredibila 
adunare de aici. Iar dacă nu vom reuşi să menţinem această stare de lucruri, o astfel de şansă nu se 
va mai repeta. Aşadar, nu putem eşua. (…)
 Întrebarea fundamentală a vremurilor noastre este dacă Occidentul are voinţa de a 
supravieţui. Mai avem sufi cientă încredere în valorile noastre încât să le apărăm cu orice preţ? 
Mai avem sufi cient respect pentru cetăţenii noştri ca să ne protejăm graniţele? Mai avem dorinţa 
şi curajul de a ne păstra civilizaţia de cei care vor să o submineze şi să o distrugă? (Aplauze)
 Putem avea cea mai performantă economie şi cele mai mortale arme de pe Pământ, 
dar, dacă nu vom avea familii şi valori puternice, vom fi  slabi şi nu vom supravieţui.(…)
 Aşa cum Polonia nu a putut fi  îngenuncheată, azi declar în faţa întregii lumi că nici 
Occidentul nu va fi  îngenuncheat vreodată. Valorile noastre vor birui. Poporul nostru va prospera. 
Iar civilizaţia noastră va triumfa  (Aplauze).
 PUBLICUL:  Donald Trump!  Donald Trump!  Donald Trump!
 PREŞEDINTELE TRUMP: Mulţumesc. Aşadar, să luptăm împreună ca polonezii – 
pentru familie, pentru libertate, pentru ţară şi pentru Dumnezeu.

Sursa transcriptului în engleză: CBN News, in romana: Stiripentruviata.ro(continuare în pagina 20)

http://stiripentruviata.ro/
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Mă numesc Szakacs Ștefan și sunt născut în 
Sighișoara, Romania. Între anii 1968-1977 
am lucrat ca maistru militar de aviație la 
unitatea de aviație din Mihail Kogălniceanu, 
jud. Constanța. În anul 1977 am fost mutat 
la cerere la o unitate militară de elicoptere 
din Sibiu. Ca maistru militar am suferit 
multe nedreptăți și umilințe și am dorit să 
repar cauza aceasta prin a deveni ofi țer. 
Pentru a fi  posibil acest lucru am cerut 
forurilor superioare să-mi aprobe dreptul 
de a participa la concursul de admitere 
în Academia Militară, care mi-a fost 
aprobată inițial și anulată mai târziu când 
s-a descoperit faptul că șotia mea, Varvara 
are o soră în RFG. Mi s-a recomandat, în 
schimb, să urmez Facultatea de Mecanică, 
secția TCM din Sibiu. 
 După absolvirea facultății cu 10, 
am cerut forurilor militare competente să-
mi aprobe trecerea mea în corpul ofi țerilor, 
dar am fost refuzat din nou și trecut în 
rezervă la “cerere”, din același motiv: soția 
are soră în RFG. La data de 11.04.1982 
am fost trecut în rezervă. Dezamăgirea și 
durerea a fost profundă. Am lucrat aprox.4 
ani ca subinginer la IPA Sibiu. În timpul 
cât am fost maistru militar la Sibiu în urma 
presiunilor am acceptat să devin membru de 
partid, nu din conștiință dar de formă. Încă 
din armata am urât sistemul comunist și am 
apărat în discuțiile cu colegii militari valorile 
civilizației occidentale. 
 Până la urmă m-am decis să repar 
imensa greșeala din armată de a deveni 
membru de partid chiar de formă. Am predat 
carnetul de membru cu cererea de demisie. 
Din acest moment am început să fi u luat în 
colimatorul securității și urmărit pas cu pas. 
Nemaiputând suporta acest nerușinat cult 
al personalității al lui Nicolae Ceaușescu, 
odiosul dictator comunist  care a înfometat 
țara cu politica sa neghioaba, m-am hotărât 
să fug din țară cu orice preț. Am știut foarte 
bine că prețul pe care trebuie plătit poate 
fi  moartea. Din vocea Europa Libera am 
învățat natura criminală al acestui regim 
comunist.

PRIMA TENTATIVĂ DE TRECERE 
FRAUDULOASĂ A FRONTIEREI

 Prin intermediul a 2 candidați la 
cucerirea libertății, am găsit un om care 

POVESTEA UNUI FRONTIERIST

lucra la o fabrică de geamantane pentru RFG, 
care sigila vagonul după încărcare cu marfă. 
Pentru suma de 20000 de lei el a acceptat să 
ne ascundă pe toți 3 în vagon și să sigileze 
vagonul cu noi înăuntru. Am luat cu noi 
alimente și scule care să ne ajute ieșirea din 
vagon la timpul potrivit. 
 Timp de 3 zile vagonul s-a plimbat 
încolo și încoace, dar fără să fi  părăsit gara. 
Până la urmă trenul a părăsit defi nitiv gara 
îndreptându-se către libertate. Dar unul 
dintre noi, mai tânăr i-a fost dor de soție 
și nemaiputând suporta căldura infernală 
din vagon a făcut o gaură urâtă în podeaua 
vagonului pe unde a ieșit când trenul a avut o 
oprire. 
 După o alta zi, din cauza căldurii 
și celălalt a ieșit din vagon pe aceiași gaură, 
când trenul era oprit. Rămas singur în vagon 
și neputând să astup gaura din podeaua 
vagonului, mi-am dat seama de marele 
pericol în care mă afl u. La frontieră, înainte 
de ieșirea trenului din țară vagoanele sunt 
inspectate și gaura din podeaua vagonului 
poate fi  descoperită, vagonul desigilat iar eu 
să fi u prins. N-am vrut sa risc și la o nouă 
oprire am ieșit și cu un alt tren m-am întors 
acasă.

A 2-A TENTATIVA DE TRECERE 
FRAUDULOASA A FRONTIEREI

  Dorința de libertate era atotputernică. 
Ziua și noaptea mă gândeam cum aș putea să 
fug din țară fără să-mi pierd viața. Într-o zi 
am făcut cunoștință cu un individ care mi-a 
promis că el are un prieten foarte bun în 
Drobeta Turnu-Severin care este pescar, care 
ne poate trece în Iugoslavia pentru o anumită 
sumă de bani. Având adresa acelui om cu 
barca, eu, împreună cu doi etnici germani ne-
am deplasat la adresa respectivă și am afl at 
că adresa era falsă. Nu locuia acolo omul cu 
barca. 
 Eu, imediat, mi-am dat seama ca sunt 
tras în cursa securității. I-am spus celor 2 să ne 
despărțim și individual să ne întoarcem la gară 
pentru întoarcerea acasă la Sibiu. Eu m-am 
deplasat singur la o piață și mi-am cumpărat 
ceva ciocolată pentru familia mea, de la sârbi, 
care vindeau tot feluri de produse în Drobeta 
Turnu Severin. În timp ce mă întorceam de 
la piață, în centrul orașului mă trezesc cu ce 
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Rezoluția Senatului american pentru 
celebrarea a 20 de ani 

de Parteneriat Strategic 
între România și Statele Unite ale Americii

George Cristian Maior: „După vizita excepţională la Casa Albă a 
preşedintelui României, documentul Senatului SUA confi rmă faptul că 
parteneriatul dintre România şi Statele Unite ale Americii este unul dintre 
cele mai puternice şi se va dezvolta masiv în continuare cu implicarea 
energică a Administraţiei, a Congresului SUA şi a autorităţilor române.”

Ambasada României în Statele Unite ale Americii salută marcarea, de către 
Senatul american, a 20 de ani de Parteneriat Strategic între România și 
SUA, prin introducerea, la data de 11 iulie 2017, a Rezoluţiei nr. S.Res.218. 
Documentul face parte din seria demersurilor realizate de Ambasada României 
la Washington pentru aniversarea celor 20 de ani de la lansarea Parteneriatului 
Strategic între România și Statele Unite ale Americii la data de 11 iulie 1997. 

Rezoluția a fost inițiată de senatorul republican Ron Johnson, preşedintele 
Comitetului pentru securitate internă şi afaceri guvernamentale şi preşedinte al 
Subcomitetului pentru Europa şi cooperare regională în domeniul securităţii şi 
de senatorul Chris Murphy, liderul democrat al aceluiaşi subcomitet.

În document este recunoscut rolul important al României în cadrul NATO, 
inclusiv prin operaționalizarea  sistemului “Aegis Ashore” de apărare împotriva 
rachetelor balistice de la Baza Militară Deveselu, sprijinul acordat de ţara 
noastră în operațiunile din Irak și Afganistan, dar și în calitate de membru al 
Coaliției Globale împotriva ISIS.

De asemenea, rezoluția menționează angajamentul comun al celor două țări 
pentru respectarea drepturilor omului, promovarea statului de drept, a bunei 
guvernări, a dezvoltării şi creşterii economice, a schimburilor culturale, fi ind 
subliniat exemplul pozitiv pe care România îl oferă prin întărirea independenței 
justiției și lupta împotriva corupției. 

Documentul mai evidențiază contribuția României la asigurarea stabilităţii, 
securităţii şi respectării principiilor democratice în regiune şi importanţa 
aniversării, în 2018, a centenarului unifi cării României.  

“Salut cu satisfacție Rezoluția Senatului american de marcare a relaţiei speciale 
de parteneriat strategic între România şi Statele Unite. După vizita excepţională 
la Casa Albă a preşedintelui României, documentul Senatului SUA conformă 
faptul că parteneriatul dintre România şi Statele Unite ale Americii este unul 
dintre cele mai puternice şi se va dezvolta masiv în continuare cu implicarea 
energică a Administraţiei, a Congresului şi a autorităţilor române”, a declarat 
ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior.

De asemenea, ambasadorul României a remarcat că rezoluţia Senatului SUA 
aminteşte de faptul că în 2018 țara noastră va sărbători o sută de ani de la 
Marea Unire, eveniment care merită lăudat şi celebrat cum se cuvine. 

Textul ofi cial al Rezoluției poate fi  accesat la adresa: 
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/218/text 

Ambasada României în Statele Unite ale Americii(continuare in pagina 20)
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România te iubesc

Eu vreau să învăț !

“Cititul și şcoala este la buna dezvoltare a minții. Dacă 
citim o carte, cartea acea, povestea aceea ne deschide 
sufl etul. Nu vreau să fi u ca ceilalți copii să nu știu să citesc, 
să nu știu să scriu. Mi-e că dacă o să fi e o problemă în 
viață și cineva mă pune să scriu, mă fac de râs. Eu vreau 
să învăț!”. 
La mii de kilometri depărtare, despărțiți de un ocean, în 
2012, ascultam pe internet strigătul unei copile, dintr-un 
sat, uitat de lume, din județul Vaslui. Își dorea un lucru, pe 
cât de simplu pe atât de complicat: să învețe! 
Era un reportaj, mai vechi, din 2011, al celor de la ProTV, 
despre analfabetismul din România, în cadrul celebrei 
emisiuni “Romania te iubesc”.  

 
În topul European al analfabeţilor

În 2011 statisticile arătau că țara noastră era pe primul 
loc în Europa de Est. Un procent de 6% dintre români 
nu știau să citească, unii, nici măcar să cunoască cât este 
ceasul. 
Printre numeroasele exemple  negative, din reportaj, 
de copii care abandonaseră școala, se numărau și două 
positive. Două fetițe, care în ciuda sărăciei, mergeau la 
scoală și învățau foarte bine. 
Prima fetiță, Georgiana, din satul Valea Popii, era atunci 
în clasa a 4-a. În ciuda săraciei din familie, și-a faptului că 
învăța la lumânare, că nu aveau electricitate, ea mergea la 
școala și avea rezultate excepționale.

Cealaltă fetiță, de clasa a 7-a, era Adina, din satul Obârşeni 
Lingurari, comuna Voineşti, judeţul Vaslui.
  
Vis de copil
“Cum e Adina, e rău, e murdar?” întreabă reporterul pe 
fetiţa, care la şcoală avea doar 10 pe line. “Noi suntem 
obișnuiți”, răspunde ea, în timp ce curăța în coțetul de 
porci. Visul ei, atunci, era să devină cântăreață de muzică 
populară, să nu aibă soarta celorlalte fete din sat. “Nu 
vreau să râmân aici să fi u de batjocura băieților, să mă 
mărit, să fac o sută de copii să nu am cu ce îi crește, să 
muncesc până la bătrânețe. Vreau să fac ceva în viață. Să 
mă duc să urc peste toate dealurile, să văd ce este acolo 
menit pentru mine. Asta îmi doresc.”
Printre altele, Adina era nemulțumită de profesorii din 
sat pentru că le spuneau că nu au nevoie de engleză sau 
franceză că doar nu vor merge ei în Anglia sau Franța.
Reporterul își încheia povestea cu o predicție deloc 
optimistă, chiar sumbră. Peste doi ani Adina urma să 
termine școala în sat și planurile ei de a merge mai departe 
urmau a se opri brusc, din cauza sărăciei.
 
Altruism fără frontiere

Vorbele de atunci ale Adinei, maturitatea ei, visul și 
dorința de nu se da bătută, m-au impresionat până la 
lacrimi, încât n-am putut să rămân indiferent la dorința 
ei.  Pe loc mi-am propus să fac ceva, să o ajut, să încerc să 
dau aripi visului ei de a merge la liceu și de a nu rămâne 
condamnată în sat, unde singura soluție era să se mărite, 
la fel cum făcuse sora ei mai mare, la doar 16 ani. 
 

Pagină realizată de Marian Petruța
e-mail: vreausaintreb@yahoo.com

Detectiv de Chicago

Chiar dacă reportajul de pe internet era de un an și ceva 
vechime, am dorit foarte mult să dau de ea, să afl u 
care-i este situația actuală, dacă s-a oferit cineva să o 
ajute. Părea destul de imposibil ca de la zeci de mii de 
kilometri depărtare, de aici din Chicago, să iau legătura 
cu familia unei fetițe dintr-un sat rătăcit din Moldova. 
Noroc însă cu internetul şi tehnologia zilelor noastre. 
După câteva încercări nereușite, am găsit un număr de 
telefon, de la primăria din localitatea Voinești. I-am sunat 
și le-am explicat cine sunt și ce doresc. Cu ajutorul lor, 
am luat legătura cu un asistent social din zonă, care după 
o săptămână și ceva a reușit să facă rost de datele de 
contact și informațiile de care aveam nevoie. 
Astfel, am luat legătura cu familia Adinei și am afl at că, 
în mare, situația ei nu se schimbase prea mult. Mai făcuse 
un an de şcoală la ceva rude lângă Braşov, iar acum era 
înapoi la Vaslui, în ultimul an. 
 
Sărăcie lucie

Fiind la țară, părinții nu erau angajaţi nicăieri. Singurul 
lor venit era alocația celor şase copii și ce mai lucrau cu 
ziua, la unul sau altul prin sat. Fiind destul de izolat satul, 
oamenii în zonă trăiau doar din agricultură. Din sat, doar 
ca să ajungă la stația de autobuz trebuiau să parcurgă 
vreo 5-6 kilometri pe jos, iar până la un oraş mai mare, 
precum Bârladul, sunt cam 50 de kilometri. Sărăcia 
e atât de mare încât, nici cum la absolvirea liceului, 
părinţii nu au avut banii necesari de bilet să meargă până 
la Bucureşti. De obicei, cu banii care îi au, abia le ajunge 
să facă o dată pe lună cumpărături, cu speranţa că le va 
ajunge mâncarea până luna următoare. 

Moş Crăciun vine de peste ocean 
În decembrie, 2012, am făcut un prim pas și i-am trimis 
Adinei un pachet cu haine, încălțăminte, dulciuri și i-am 
promis că voi încerca să o ajut, ca după terminarea clasei 
a 8-a să ajungă la liceu.  După alte căutări am reuşit să 
dau şi de cealaltă elevă. Între timp fusese luată de cei 
de la protecţia copilului şi dată în plasament la o altă 
familie, pentru că acasă, tatăl, fi ind alcoolic, o batea şi-o 
abuza constant. Georgiana a fost extrem de bucuroasă 
când a primit pachetul, cu diverse lucruri şi mi-a spus că 
e fericită şi se simte mult mai bine la noua familie.

Anii de liceu

Chiar dacă iniţial, planul meu pentru Adina, era să o ajut 
să meargă la liceu, la Cluj, soarta a făcut să ajungă, după 
unele peripeţii, la Bucureşti. Nimic nu a fost uşor sau 
simplu, într-un oraş mare, mai ales când este vorba de 
un elev minor. Cu toate astea, timp de 4 ani mama ei 
a fost doar de două ori la Bucureşti. Prima dată când a 
trebuit să o cazeze, la căminul internat, când a şi semnat 
o împuternicire, ca mama unei colege să o poată avea în 
custodie, iar a doua oară când a absolvit. În ambele dăţi 
a trebuit să îi trimit banii, pentru cheltuielile de drum, 
pentru că altfel nu ar fi  avut cu ce merge. 
Încet, încet anii au zburat parcă pe nesimţite. În una din 
veri Adina a rămas în Bucureşti, s-a angajat şi a muncit 
toată vara la o librărie, experimentând pentru prima dată 
cum este să lucrezi şi să aibe proprii bani. 
 
Sfârşit de liceu

Vara aceasta, Adina, a absolvit cu bine clasa a 12-a. 
În modestia ei nu a îndrăznit să viseze că va avea banii 
necesari să îşi plătească pentru petrecerea de absolvire şi 
toate celelalte cheltuieli aferente: fotografi i, haine, sandale, 
etc... Se obişnuise chiar şi cu ideea că părinţii nu vor putea 
fi  prezenţi la festivitatea de absolvire, pentru că nu aveau 
banii de transport spre Bucureşti. Cum un asemenea 
eveniment nu se întâmplă de mai multe ori în viaţă am 
asigurat-o că îi voi trimite toţi banii necesari pentru a 
acoperi acele cheltuieli. În plus m-am asigurat că şi mama 
ei va avea bani de drum, ca să fi e prezentă la festivitate.

După examene, stres şi multe emoţii, săptămâna trecută 
au sosit şi rezultatele. Adina a reuşit să treacă cu note 
bune examenele de la bacalaureat, cu o medie generală de 
peste 8. Zilele trecute s-a înscris la facultate, urmând ca 
din această toamnă să studieze dreptul.  

 

Puterea de-a schimba destine
De-a lungul anilor America mi-a oferit multe satisfacţii. 
Ceva ce  învățasem încă din țară, și aici în America doar 
am șlefuit și perfecționat, a fost capacitatea de a da înapoi 
societății și celor pentru care soarta a fost mai puțin 
norocoasă. Unii dintre cei care au avut un impact asupra 
mea când eram încă copil, au fost părinţii şi bunicii, care 
mă trimiteau cu mâncare la unele familii nevoiaşe din sat, 
dar şi străinii, inclusiv americanii, care au venit în România, 
în anii ’90, cu diverse ajutoare sau să facă voluntariat.  
De la primul video recorder pe care mi l-am luat în anul 
2000, în America, la  prima cameră de fi lmat, primul 
computer, prima maşină sau mai apoi prima locuinţă, toate 
mi-au ofeit diferite grade de satisfacţie şi bucurie. Trebuie 
să recunosc însă că nicuna din ele nu mi-a oferit satisfacţia 
precum gândul că, de la mii de kilometri depărtare, am putut 
da aripi unui vis. Acela de oferi cuiva şansa la o educaţie şi 
de a contribui pe termen lung la ieşirea din sărăcie.  
Nu aş putea să închei această povestioară, fără să 
mulţumesc tuturor prietenilor care de-a lungul acestor 
ani m-au ajutat şi sprijinit,  direct sau indirect în 
diversele proiecte umanitare  demarate în România.  Nu 
în ultimul rând, vreau să vă reamintesc cât de norocoşi 
sunteţi,  şi să  vă încurajez şi pe dumneavoastră să faceţi 
o diferenţă în viaţa celor mai puţin norocoşi, pentru că 
ne stă în putinţă. Dacă pentru noi, cei de aici, 100 de 
dolari pe lună nu face o mare diferenţă, pentru cineva în 
România, poate însemna schimbarea totală a destinului 
în viaţă. La urma urmei, ce alt prilej mai potrivit de a 
spune “România te iubesc”, decât ajutând pe cineva să 
meargă la școală, să scape de sărăcie!?
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economice pentru oamenii de afaceri români care vor să 
investească în Statele Unite ale Americii și a unor misiuni 
economice formate din companii americane care prospectează 
mediul de afaceri din România în perspectiva efectuării unor 
investiții, organizarea de forumuri economice în principalele 
centre de afaceri din circumscripția consulară pentru 
promovarea exporturilor de produse românești, acordarea 
de sprijin prin consiliere legală și administrativă a tuturor 
companiilor americane care doresc să investească în România 
și a celor românești care vor să investească în circumscripția 
noastră consulară. 

Acestea sunt doar câteva exemple dintre instrumentele pe care 
Consulatul General al României la Los Angeles intenționează 
să le  promoveze (unele dintre ele deja au fost utilizate în 
ultimele două luni). Consulatul General al României la Los 
Angeles va acorda o atenție deosebită sprijinirii organizațiilor 
patronale care facilitează relațiile economice și comerciale între 
România și Statele Unite ale Americii, cum este, între altele, 
Camera de Comerț Româno-Americană, care își inaugurează 
fi liala din San Francisco în data de 29 iunie 2017. 

- Ce ne puteți spune despre parteneriatul companiei 
Greenbrier, din Lake Oswego, Oregon?

 Am urmărit acest proiect până la 1 iunie 2017, când a fost 
fi nalizată realizarea fuziunii între compania americană The 
Greenbrier Companies Inc. și Astra Holding GmbH (Arad), 
printr-o tranzacție în valoare de 60 milioane euro, formând 
astfel cea mai mare companie de profi l din Europa, Greenbrier 
Astra Rail, care va desfășura operațiuni complexe de producție, 
construcții și reparații de vagoane de marfă în Europa. 

Compania Greenbrier Astra Rail va avea sediul în Olanda, iar 
activitatea principală se va desfășura în Polonia și România, 
având mai mult de 4.000 de angajați și 6 unități de producție 
în Europa.

The Greenbrier Companies Inc., cu sediul central în Portland, 
Oregon, care desfășoară operațiuni la nivel global pentru 
fabricarea și renovarea vagoanelor de marfă, a considerat o 
oportunitate de afaceri foarte bună necesitatea de a moderniza 
infrastructurile și instrumentele feroviare europene uzate și 
și-a ales ca principal partener în această inițiativă compania 
românească Astra. 

Greenbrier este o companie cu o cifră de afaceri de peste 2,6 
miliarde de dolari şi peste 10.000 de angajaţi, specializată în 
producţia de vagoane de cale ferată şi barje.

Grupul american Greenbrier şi compania Astra Rail 
Management, care deţine fabricile de vagoane din Arad, 
Caracal şi Turnu Severin, formează o nouă companie în cadrul 
tranzacţiei de 60 de milioane de euro. Compania americana 
deţine 75% din noua companie, cu plata a 30 de milioane de 
euro la fi nalizarea acordului şi a altor 30 de milioane de euro la 
12 luni după încheierea contractului.

- Ne puteți informa și despre alte parteneriate din aria 
Circumscripției Consulatului General al României la 
LA?   

INTERVIU ...
(continuare  din pagina 2)

***

Mai multe proiecte investiționale sprijinite de Consulatul 
General al României la Los Angeles se afl ă în derulare. 
Vă rog să îmi permiteți să vorbesc despre ele numai după 
ce se vor concretiza. Pot să va asigur că perspectivele sunt 
foarte pozitive și interesul investitorilor de pe coasta de vest 
a Statelor Unite ale Americii este în creștere continuă. De 
asemenea, și interesul pentru produsele românești pe piața 
americană se afl ă pe un trend ascendent. Pot să vă spun că, 
în următorul trimestru, se vor realiza alte două investiții în 
România în domeniul construcțiilor de mașini electrice și 
IT, cu capital provenind de la companii din circumscripția 
consulară a Consulatului General al României la Los Angeles. 
De curând, Amazon a deschis la București o fi lială în care vor 
lucra câteva echipe de ingineri.

Domnule consul general, sunteți la început de mandat 
şi suntem conștienți că aveți multe lucruri pe agenda 
dumneavoastră zilnică și pe termen lung. Am dori să 
răspundeți la câteva din întrebările directe puse de 
cititori: 

- Ce avantaje au românii din diaspora americană 
păstrându-și cetățenia română, chiar dacă sunt cetățeni 
americani? 

În baza pașaportului românesc cetățenii români benefi ciază 
de toate drepturile unui cetățean al Uniunii Europene. Cele 
mai importante sunt cele legate de posibilitatea de ședere 
pe teritoriul oricărui stat al Uniunii Europene fără viză și 
pe perioadă care nu este limitată la 90 de zile, așa cum se 
întâmplă pentru cetățenii statelor care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene. Efectele sunt importante dacă luăm în 
calcul și existența dreptului de muncă, de a studia și de a 
dezvolta și desfășura afaceri fără îndeplinirea de formalități 
specifi ce străinilor.

Există un interes evident din partea familiilor româno-
americane care doresc să își trimită copii la studii în statele 
membre ale Uniunii Europene și la cele care au proprietăți în 
aceste state și unde doresc să locuiască în fi ecare an, pentru 
perioade care depășesc 90 de zile într-un interval de șase luni.

Un alt element esențial este legat de dreptul la a alege și a fi  
ales în România și, nu în ultimul rând, de apropierea pe care 
orice român dorește să o simtă față de țara sa de origine, chiar 
și la nivel de legătură juridică. Cetățenii români benefi ciază de 
protecția statului român în străinătate, conform prevederilor 
art. 17 din Constituția României. 

- Care sunt serviciile consulare care se pot efectua la 
Consulatul Los Angeles chiar dacă solicitantul este din 
afara circumscripției consulare? 

Art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr 760 
din 16 septembrie 1999 privind aprobarea Regulamentului 
consular al României prevede după cum urmează „Ofi ciile 
consulare nu vor soluționa cererile persoanelor domiciliate 
în alte circumscripții consulare decât în cazuri deosebite și 
urgente.”

Așadar, în cazuri deosebite, caracterizate de urgență, 
Consulatul General al României la Los Angeles poate efectua 
orice servicii consulare, inclusiv autentifi carea și legalizarea 
de acte notariale. Însă, în orice caz, solicitantul trebuie să 
dovedească existența unei situații deosebite, de urgență, prin 

Vitallina Preventive 
and Integrative Care Chicago

We bring together the power of  nature and the strength of  science to help you fi nd your path to health.
Dr. Rusalina Muntean -Mincu        Tatiana Susu - manager       Andrea Draghici - asistentă medicală 

Adresa: 3500 W Peterson Ave., Suite 203; Chicago, IL 60659

773-654-1082;  e-mail: rmincu.vitallina@gmail.com  www.facebook.com/vitallinamedicalpractice

Oferim:
- consulații anuale generale
- evaluare și tratament pentru obezitate / sindrom metabolic
- evaluare și tratament pentru accidente de muncă / compensarea muncitorilor
- examinare pentru imigrare 
- diferite tratamente dermatologice și de îngrijirea tenului.
- masaj terapeutic - Rick Sumugond (programare la cerere)
- consultații de nutritie, ultrasound, EKG și analize de laborator la fața locului

De asemenea, avem o mare varietate de produse homeopatice, uleiuri 
esențiale, produse dermatologice și nutriționale.
Compensație: cash - 120$/vizita inițială și reduceri în funcție de servicii
PPO insurance only - detalii la Tatiana 

Board Certifi ed in Internal Medicine
Board Certifi ed in Obesity Medicine

Cutera Laser Certifi ed
Botox and Fillers Certifi ed

elemente concrete.

 - Care este perioada de așteptare pentru prelungirea unui 
pașaport? Dar pentru un pașaport nou?

Pașapoartele nu mai pot fi  prelungite încă din anul 2007. Se 
eliberează pașapoarte noi.

Perioada maximă prevăzută de Legea nr. 248/2005 privind 
regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 
prevede termenul de 90 de zile lucrătoare. În prezent, având 
în vedere timpii de curier, durează circa 60 de zile pentru 
ca pașapoartele să sosească la sediul Consulatului General. 
Ministerul Afacerilor Externe lucrează împreună cu Ministerul 
Afacerilor Interne pentru identifi carea unor soluții legale și 
logistice pentru a face posibilă trimiterea prin curier sau poștă 
direct din România la domiciliul sau reședința solicitanților 
din străinătate. Sperăm să avem cât mai repede disponibilă 
această soluție propusă de Ministerul Afacerilor Externe.

 - Când planifi cați o vizită în zona Portland Oregon?

Acum se lucrează la o agendă de deplasări în statele care 
formează circumscripția consulară. Vizita în Portland va fi , 
probabil, în perioada septembrie – noiembrie, acest lucru 
depinzând și de agenda autorităților americane, de implicarea 
Consulatului Onorifi c al României la Portland și de sprijinul 
organizațiilor româno-americane din Oregon. Din misiunile 
mele anterioare, este cunoscut faptul că sunt prezent foarte 
mult în cadrul comunităților românești din teritoriul de 
competență. Însă, calendarul deplasărilor depinde direct de 
realizarea concomitentă a mai multor obiective:– promovare 
economică și comercială a României, acordare de asistență și 
protecție consulară pentru cetățenii români, cooperare cultural-
academică, păstrarea identității românești în diaspora română 
din zona de deplasare.

- Vă mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde la 
întrebările noastre. Vă dorim mult succes în continuare și 
vă așteptăm cu informații utile pe care să le putem publica 
în revistă.

Cu permisiunea dumneavoastră vom face publică adresa 
de website a consulatului și dorim să vă felicităm pentru 
îmbunătățirea site-ului Consulatului General din Los 
Angeles care se afl ă la adresa: http://losangeles.mae.ro/ 

Romanian Times a fost și va rămâne întotdeauna, un liant în 
comunitățile românești și un pod peste ocean pentru relația 
românilor din diaspora cu reprezentanții statului român. 

La rândul meu, vă adresez mulțumiri pentru disponibilitatea 
dovedită de a sprijini activitatea de informare a membrilor 
comunității româno-americane cu privire la schimbările 
intervenite în procesul de acordare a asistenței consulare și pentru 
participarea la eforturile autorităților române depuse pentru 
păstrarea limbii române și a valorilor tradiționale românești în 
comunitățile de români din Statele Unite ale Americii.

Apreciez foarte mult eforturile dumneavoastră de popularizare 
a site-ului Consulatului General al României la Los Angeles. 
Faceți astfel un serviciu mare românilor care sunt astfel mai 
bine informați și sunt evitate deplasări în plus la sediul ofi ciului 
consular. Vă recomand să popularizați cât mai mult și portalul 
https://econsulat.ro. 

mailto:rmincu.vitallina@gmail.com
http://www.facebook.com/vitallinamedicalpractice
http://losangeles.mae.ro/
http://consular.va/
https://econsulat.ro/
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Fiecare cu închisoarea lui 

Dacă aş putea să inventez vreun dispozitiv 
sau vreo aplicaţie pe telefon, aş miza pe 
un dispozitiv care atenţionează purtătorul- 
utilzatorul că este timpul să iasă din zona 
de confort, să scoată puţin capul din 
sistem. Aş merge pe un ceas tip clepsidră 
care bipăie zgomotos şi în care nisipul se 
face roşu, doar pentru impresie artistică.
Sistemul sau zona de confort nu trebuie 
văzute ca pe nişte lucruri rele, atâta timp 
cât depinzi de ele într-un mod echilibrat 
şi detaşat şi ai mereu posibilitatea  de a 
alege  şi de a testa şi altceva.  Atunci când 
simţi că nu mai ai această capacitate de 
alegere, atunci zona de confort îţi devine 
propria închisoare care te limitează şi nu 
te mai lasă să explorezi şi să evoluezi.

Ca să puteţi să vă vizualizaţi mai uşor 
propriul sistem, gândiţi-vă la rutina zilnică 
care se aplică la toate aspectele din viaţa 
voastră, începând de la modul tipic în care 
vă daţi jos din pat, felul cum vă spălaţi pe 
dinţi, felul cum vă beţi cafeaua, mâncarea 
pe care o alegeţi să o mâncaţi, pâna la 
felul în care faceţi dragoste sau vă certaţi 
cu persoana dragă sau cum vă alegeţi 
în fi nal să petreceţi timpul liber (aceleaşi 
emisiuni la TV, acelaşi FB rulat în tăcere 
sau pe muzică, aceeaşi vizită la mall etc).
Unde observaţi un “endless repetir”, acolo 
să ştiţi că este zona voastră de confort. 
Cum am zis si mai sus, nu este rău 
faptul că trăim cu ritualuri -este normal si 
economic din punct de vedere al energiei 
pe care o utilizăm în a realiza aceste 
acţiuni.

Problema este atunci când aceste ritualuri 
ne acaparează toată existenţa şi nu mai 
devenim conştienţi de plăcerea din spatele 
acţiunilor noastre şi încetăm să mai fi m 

prezenţi la viaţă, ajungem să fi m una cu 
sistemul şi nimic din jur nu mai reprezintă 
o opţiune viabilă, o ieşire din peisaj.

Sistemul, aşa cum am învăţat la şcoală şi 
în viaţa de zi cu zi, îţi oferă sentimentul 
de ordine, sentimentul de apartenenţă, de 
logică şi face ca lucrurile să se desfăşoare 
uşor, natural, de la sine. Nici nu vreau să 
desfi nţez sistemul, este clar modul nostru 
de a supravieţui!

Însă, problema este când noi pierdem 
controlul şi sistemul ajunge să decidă 
pentru noi, pe toate palierele vieţii noastre. 
Poate, dacă am avea un sistem super 
evoluat (adică, să avem norocul să ne fi i 
reîncarnat în vreun Dalai Lama), atunci 
da, ar fi  fain, pentru că toate ritualurile 
noastre, de altfel evoluate s-ar repeta pe 
pilot automat şi noi am putea fi  cu uşurintă 
un model şi un motor pentru ceilalţi. Dar, 
din păcate, de multe ori nu este cazul şi 
noi suntem datori să învăţăm lecţiile de 
la viaţă şi pas cu pas să evoluăm.  De 
cele mai multe ori suntem pricopsiţi să ne 
conducem viaţa ca marele Sisif,  trăind 
după un sistem cu multe breşe şi 
inconsecvente şi traume şi durere, sistem 
care ne transformă într-un cobai care se 
învârte mereu şi mereu în aceleaşi cercuri 
vicioase.

Vom mai vorbi cu altă ocazie despre 
cum se construieşte sistemul şi zona de 
confort al fi ecăruia. Cel mai important este 
că trebuie să îţi dai seama că pierzând 
controlul asupra propriului sistem, 
ajungem să funcţionăm pe pilot automat, 
chiar şi în situaţiile speciale din viaţa 
noastră, unde ar trebui să fi m prezenţi, 
conştienţi şi implicaţi cu tot sufl etul.

Acest pilot automat care vă conduce fără 
a se mai sinchisi să vă ceară permisiunea, 
se numeşte în termeni de specialite, 
suboconştientul si se face simţit în viaţa 
noastră în mai bine de 95% din timp. 
Încă o dată repet, nu este un lucru tragic 
acest fapt, însă veţi avea de suferit atunci 
când subconştientul vostru are tendinţa 
să ruleaze doar programe negative, non-
efi ciente şi sabotoare. Degeaba ştii şi vrei 
să te laşi de fumat, dacă acest lucru va 
fucţiona conştient doar în 5% din timpul 
tău, restul fi ind la mâna subconştientului 

care încă nu a fost informat că şi tu vrei 
să te laşi de fumat:).

Fără să îti dai seama, subconştientul 
tău ca sa te protejeze (eu îl văd ca pe o 
mătuşă băgăcioasă care ştie tot şi îţi vrea 
binele) oferă o altă lumină, uşor deformată 
evenimentelor din viaţa ta sau de multe 
ori le ascunde ca să nu suferi, iar adultul 
din tine rulează în exterior un scenariu 
umbrit mult de breşele propriului sistem: 
fumez pentru că am benefi cii de pe urma 
viciului-clar o realitate deformată.

Ca să revin la articolul anterior cu sistemul 
şcolar, problema sistemului şi a zonei de 
confort este că te fac să crezi că realitatea 
ta este cea adevărată, că nu există şi 
altceva, sau dacă vrei să ieşi din sistem, 
răspunsul imediat şi automat va fi  unul 
de durere. Astfel, se explică şi rezistenţa 
la schimbare, nevoia oricărui sistem de 
a-şi păstra starea de homeostazie. Că 
este vorba de o stare proastă - gen a 
cerşetorului din intersecţie /soţiei agresate 
de soţ sau că este una uşor acceptabilă, 
mersul la un job care nu te încântă, toate 
sunt văzute de propriul subconştient ca 
stari de constanţă şi echilibru şi orice 
încercare de schimbare este pusă la 
pământ prin utilizare unei armate de 
rezistenţă. 

Sistemul caută echilibrul, chiar dacă 
echilibrul înseamnă de fapt o  realitate 
negativă-gen sărăcie sau boală, pentru că 
la sistem primează nevoia de rutină. De aici 
si cazurile multora dintre noi care refuză 
evoluţia şi schimbarea, este de fapt pilotul 
automat care nu vrea să se destabilizeze. 
În privinţa evoluţiei sistemului de educaţie 
în România- pentru profesori este mai 
grea adaptarea decât pentru elevi. 
Majoritatea elevilor încă mai au libertatea 
de a nu rămâne complet blocaţi în zona 
de confort, însă pentru adulţi, lucrurile 
sunt mai difi cile şi mai anevoioase, de 
aici şi incapacitatea multor profesori de a 
înţelege noile vremuri şi de a se adapta 
noilor realităţi. 

Vrem nu vrem, lucrurile evoluează, cu voia 
noastră sau fără voia noastră, cu noi sau 
fără noi, realitatea lumii înconjurătoare se 
schimbă. Este lupta noastră să învăţăm 
să ne scoatem de pe pilot automat, ca să 
putem avea ocazia să mai respirăm din 
când în cînd, preferabil constant, aerul 
rece al evoluţiei.

Bring on the NEW in your life starting with 
the little things! 

Alexandra Tudose
Surprise, Arizona

Comitetul Parimoniului Mondial UNESCO a adoptat, la Cracovia, înscrierea în 
Patrimoniul Mondial UNESCO a proprietăţii “Ancient and Primeval Beech Forests 
of the Carpathians and Other Regions of Europe (Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, 
Croatia, Germany, Italy, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Ukraine)”. Au fost astfel 
înscrise în lista patrimoniului mondial o selecţie din cele mai reprezentative şi bine 
conservate păduri de fag din întreg arealul natural al speciei care ilustrează procesul 
ecologic – afl at în plină desfăşurare – de extindere a distribuţiei fagului pe continentul 
european.

Cele mai valoaroase păduri virgine de fag din România, însumând aproape 24.000 
ha, au fost încluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Acestea sunt situate în 8 
zone diferite: Izvoarele Nerei, Cheile Nerei-Beuşniţa, Domogled - Valea Cernei, Cozia, 
Codrul Secular Șinca, Groşii Țibleşului, Codrii Seculari Strîmbu-Băiuţ, Codrul Secular 
Slătioara, potrivit unui comunicat de presă al WWF-România.

Păduri din România în patrimoniul UNESCO
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de Mara Circiu, Atlanta, Georgia

Arta comunicarii    

Sfarsitul lunii iunie ne-a regasit din nou imbracati in sfanta si frumoasa ie 
romaneasca, sarbatorita cu multa dragoste in fi ecare an la Biserica Sf Maria 
din Dacula, Georgia.  Biserica noastra nu a fost niciodata mai frumoasa si mai 
stralucitoare ca si in aceasta zi de duminica...speranta mea este ca intr-o buna 
zi grupul celor imbracati in frumosul nostru port popular romanesc sa cuprinda 
fi ecare membru al bisericii, inclusiv fotograful! E mult? E putin? Sincer, nu cred ca 
ar fi  o bucurie mai mare nu doar pentru mine ci si pentru fi ecare dintre noi!

Cred ca sfatul lui Lincoln ar 
trebui urmat, daca l-a ajutat pe el, sunt 
ferm convinsa ca ne va ajuta si pe noi, 
cei ce traim intr-o lume mai dura si mai 
pragmatica decat lumea secolului XIX. 
Majoritatea dintre noi suntem nevoiti sa 
interactionam zilnic cu persoane difi cile, 
fi e pe plan profesional sau in cercul nostru 
mai restrans,familie si prieteni. Nu ne este 
greu deloc sa recunoastem aceste persoane: 
mereu nemultumite, agresive, critice, 
insistente, arogante, insolente, lipsite de 
bun-simt, ostile, sarcastice, refuzand sa-si 
asume responsabilitati, gata oricand sa-i 
invinovatesca pe cei din jur, putin inclinate 
sa asculte punctele de vedere ale celorlalti 
sau mai rau, respingandu-le din principiu 
pentru ca doar ei au intotdeauna dreptate…
si lista ar putea continua. 

Intr-o lume ideala, pur si simplu 
i-am evita! In lumea reala insa ne sunt 
colaboratori, sefi , colegi, parteneri de 
viata, rude apropiate sau chiar prieteni. In 
unele cazuri ruperea relatiilor cu astfel de 
persoane implica niste costuri prea mari, de 
aceea pentru a le face fata cu succes avem 

***

nevoie sa invatam cum gandesc, care sunt 
temerile lor cele mai profunde, motivatia 
actiunilor si de ce fac ceea ce fac. 

Comunicarea verbala intre doua 
persoane implica la un moment dat si 
nasterea unor confl icte. Aceasta situatie 
aduce teama in sufl etul nostru si incercam 
pe cat posibil sa evitam confl ictele in special 
cu cei ce ne sunt apropiati si fata de care 
avem o afectiune. Confl ictele sunt cauzate 
de diferente de opinie si se agraveaza 
atunci cand nu reusim sa ascultam si 
nevoile celui de langa noi. Intr-o discutie 
contradictorie avem sansa de a descoperi la 
ce anume nu ne-am gandit dintr-o situatie 
data. Orice parere diferita de a noastra ne 
largeste orizontul si totdata ne imbogateste 

imaginea creata de noi. Totul este sa avem 
o deschidere inspre nou in abordarea 
problemei, sa fi m dispusi sa privim situatia 
dintr-un unghi diferit, prin prisma unei 
persone cu o experienta de viata diferita 
de a noastra.  Mai ales daca dorim intr-
adevar sa rezolvam confl ictul, vom reusi 
sa vedem si punctul de vedere al celuilalt.
            Pentru a ajunge la o rezolvare 
pasnica a oricarui confl ict exista mai multe 
elemente care isi aduc aportul; prima reactie 
intr-o situatie confl ictuala este atitudinea 
defensiva. Daca suntem atenti la aceasta 
atitudine s-ar putea sa descoperim ca in 
aceste momente pierdem multe informatii 
utile pentru rezolvarea situatiei.  

Inainte de a incepe sa ne gandim 
la ceea ce dorim sa transmitem, trebuie 
sa ascultam activ ceea ce are de spus 
interlocutorul. Este foarte important sa-i 
oferim sansa de a fi  ascultat si inteles. 
Uneori oamenii doresc doar pe cineva care 
sa-i faca sa se simta importanti si recurg la 
diverse metode pentru a se face ascultati. 
Adevarata problema se poate descoperi 
numai daca punem intrebari edifi catoare si 
ajugem la miezul problemei.

Trebui sa gasim puncte de acord, 
elemente asupra carora suntem de acord si 
sa insistam in primul rand pe ele. Acestea 
sunt cele pe care putem cladi un dialog care 
sa rezolve confl ictul si sa minimalizeze 
tensiunea. Monologul nu va rezolva situatia, 
ci dimpotriva va adanci disensiunea.

Greselile recunoscute reduc 
atitudinea defensiva pe care o are partenerul 
de dialog. Toata lumea greseste, greaseala 
este omeneasca si nu ne atinge cu nimic 
demnitatea daca admitem sincer ca am 
gresit si dorim o indreptare a situatiei. 

Uneori parerile celorlalti pot 
sa aduca noi elemente in discutie si este 
bine sa evaluam sincer si deschis faptul 

“Cum imi inving dusmanii? Simplu: ii transform in prieteni!” Abraham Lincoln

ca ne-au ajutat, asadar multumiti sincer 
interlocutorului. De multe ori, cei care ne 
contrazic doresc sa ne ajute si astfel vom 
reusi sa transformam dusmanii in prieteni. 
In orice situatie, retineti ca este important sa 
va pastrati autocontrolul, sa nu reactionati 
negativ, sa pastrati un limbaj al corpului 
neutru.  Orice actiune naste o reactie, 
si de cele mai multe ori reactia este o 
oglinda a actiunii initiale, ex.: ridici tonul, 
interlocultorul va ridica tonul si mai tare; 
zambesti, interlocultorul iti va zambi.  Nu 
te astepta la opusul reactiei, si nu cere mai 
mult decat esti dispus sa oferi!  Atitudinea 

pozitiva, optimismul sunt necesare in 
comunicare si mai ales compasiunea si 
intelegerea fata de nevoile si dorintele celui 
de langa tine.  

A fi  uman este nu numai un 
principiu crestin vechi de mii de ani, ci si un 
model de viata! Cu totii avem griji, nevoi, 
necazuri si fi ecarora dintre noi ni se par mai 
usor de suportat si de invins daca le impartim 
cu cei apropiati noua, asa cum bucuriile 
si implinirile noastre sunt mai frumoase 
si mai depline alaturi de semenii nostri.
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

 Iisus Hristos este Răscumpărătorul și Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni

Domnul Dumnezeul Iisus Hristos este Răscumpărătorul întregii umanități, și a 
fi ecăruia în parte din toate generațiile, pentru că a venit ca pe Cruce „… să-Şi dea sufl etul 
răscumpărare pentru mulţi” (Matei 20, 28; Luca 10, 45), precum El a zis. Astfel, Hristos Iisus 
e Răscumpărător și „…preț de răscumpărare pentru toți…” (1 Tim. 2, 6). Răscumpărarea 
de la Hristos ne-a eliberat viața de sub pedeapsa morții păcatelor, libertatea și unitatea cu 
Dumnezeu și cu semenii, în respectarea îndemnului divin: „Silindu-vă să păziţi unitatea 
Duhului, întru legătura păcii” (Efes. 4, 3), și să-L alegem pe Hristos Iisus Calea vieții ca să 
nu mai cădem în rătăcire, căci diavolul răcnește ca un leu pe cine să înghită (1 Petru 5, 8).

Aceasta se numește teologic mântuirea obiectivă adusă de Fiul lui Dumnezeu omenirii 
și fi ecărui sufl et în parte din toate generațiile, adică independentă de știința noastră. Dar 
mai este în denumirea teologică și mântuirea subiectivă, care constă în venirea omului, prin 
credința lui la mântuirea obiectivă adusă de Hristos pe Crucea Golgotei, să și-o însușească 
prin participarea subiectivă, individuală prin har, credință: „Căci în har sunteţi mântuiţi, prin 
credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu” (Efes. 2, 8) și fapte bune. „Vrei 
însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte moartă este?” (Iacov 2, 20). Deci, 
și harul și credința vedem că sunt daruri de la Dumnezeu pentru mântuire, dacă vrem să le 
primim, pentru a ajunge în rai și nu în iad, iar faptele bune, pe care le putem înfăptui prin 
har și credință sunt contribuția noastră subiectivă a „…credinței care este lucrătoare prin 
iubire…” (Rom. 2, 8) în faptele bune (Iacov 2, 20).

Este fi resc și normal, ca după ce Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Și-a dat viața pe 
Crucea Golgotei și a suferit chinuri cum nimeni nu a suferit în istorie ca El, în locul omului, 
să fi e vorba de Judecată cu răsplata Raiului sau a Iadului, după credința și faptele bune sau 
rele ale fi ecăruie din toate generațiile. Dumnezeu nu se va lăsa batjocorit de antihriști, de 
ignoranții și de nici un om păcătos, în descopeirea Scripturii: „Nu vă amăgiţi: Dumnezeu 
nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera” (Gal. 6, 7). De unde 
înțelepciunea, de semănăm faptele bune ale iubirii mântuitoare și așa vom secera mântuirea 
în Hristos. Dumnezeu îndelung rabdă din partea necredinței omului și a păcatelor, dar nimic 
nu rămâne nerăsplătit în justiția divină: „Domnul nu întârzie cu făgăduinţa Sa, după cum 
socotesc unii că e întârziere, ci îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piară cineva, ci toţi să 
vină la pocăinţă” (2 Petru 3, 9). Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă la 

pocăință și să fi e viu (Iezechil 33, 11), prin urmarea lui Hritsos ca și Cale a vieții lui.

 

Taina Răscumpărării și aspectele ei în Biserica Ortodoxă

Opera Răscumpărării adusă de Mântuitorul Hristos și viața în Hristos, este o bogăție 
necuprinzătoare de daruri și slujiri spre slava lui Dumnezeu și mântuirea omului în legea 
iubirii de Dumnezeu și aproapele ca pe tine însuți (Matei 22, 37-39). Aspectele din opera de 
răscumpărare sunt multe și în viziunea diferitelor biserici din Religia Creștină ca: revelație 
a iubirii lui Dumnezeu, omagiu adus dreptații divine cu prețul jertfei, model moral absolut, 
recapitulare sau reunire în Hristos a întregii umanități și a întregii făpturi, ispășire penală 
subsituită tot prin jertfă, sfi nțirea fi rii prin biruirea stricăciunii și a morții prin înviere, care 
devine chezășie a învierii omului (1 Cor. 15, 20). 

În lumina Bisericii ortodoxe se sistematizează aspectele din opera de Răscumpărare 
astfel: „Mântuitorul, în opera Sa răscumpărătoare, ne recapitulează, ne readună mai întâi în 
Sine, începând de la întrupare, ne sfi nțește fi rea, coborând în adâncurile ei depline și ne oferă 
Tatălui, ca jertfă și omagiu suprem, primind prin El și pentru noi o nouă consacrare a făpturii 
noastre: învierea” (Părintele prof. dr. Galeriu, Jertfă și Răscumpărare, Editura Harisma). 
Aceasta este direcția ortodoxă a răscumpărării omenirii din moarte, pe când celelate amintite 
sunt direcțiile Bisericii Catolice și Protestante.

1. Recapitularea în Hristos. Acest aspect al mântuirii este revelat generațiilor în 
Scriptură care zice: „Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să fi e iarăşi unite în Hristos, 
cele din ceruri şi cele de pe pământ - toate întru El (Hristos) (Efes. 1, 10), spre restaurare 
și mântuire. Revelația ne descoperă unitatea tainică a omenirii și a lumii în Hristos. Aceasta 
unitate se ridică în creație prin Fiul, se așează în întrupare și se va arăta deplin la Parusie, când 
Dumnezeu va fi  totul în toate (1 Cor. 15, 24-28). Încă din trupul Fecioarei Maria, unde a avut 
loc întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul, a Fiului, are loc începutul recapitulării omeniriri, 
pentru că acolo în Fecioara Maria este umanitatea, care organic este una. Astfel, încă din 
pântecele Fecioarei Maria, unde a avut loc zămislirea Fiul lui Dumnezeu ca Om, prin Duhul 
Sfânt (Matei 1, 18; Luca 1, 35) devenim virtual un trup cu Hristos. Maica Domnului e 
chipul Bisericii, „…Cortul lui Dumnezeu cu oamenii…” (Apoc. 21, 3). Astfel Icoana Maicii 
Domnului cu Pruncul Iisus, inspiră unirea între Dumnezeu și oameni și se începe o nouă 
existență divino-umană și umană-divină. Tot astfel, totul este să-l primim pe Hristos „Cine 
vă primeşte pe voi, pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce 
M-a trimis pe Mine” (Matei 10, 40), și așa Hristos va fi  în noi și noi în El, deoarece ne-a 
recapitulat în Sine, prin Nașterea Sa supranaturală din Fecioară.

Așa se vede o unitate verticală ce provine din Dumnezeu Tatăl ca izvor, prin Fiul ca 
pecete asemenea chipului, în Duhul ca „Duh al înfi erii”. Astfel, purtăm pecetea chipului și 
suntem „fi i în Fiul”, adică fi i ai lui Dumnezeu în harul Fiului Său, care ne-a recapitulat sau 
reunit în Sine: „...Fiul Omului, Care este în cer…” (Ioan 3, 13), ne-a ridicat așa și pe noi 
la cer. Recapitularea oamenilor în Hristos pentru mântuire, nu înseamnă că ni se substituie 
subiectiv, nu, nu anulează persoana în unicitatea și libertatea ei, de aceea facem ce vrem. 
„Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Luca 1, 37). Taina lucrării lui Hristos este 
necurpinsă de mintea omenească și așa se poate înțelege numai prin credința, care depășește 
limitele de cunoaștere ale rațiunii umane mărginite și întunecate de multe ori din cauza 
urmării păcatelor.

Omul este conștiință de sine și liberatate și fi ință spirituală și fi zică. Omul botezat i-a 
parte la unitatea omenirii în Trupul lui Hristos, care este Biserica ca și comunitate, după 
trecerea prin Taina Botezului, iar capul Bisericii este tot Hristos: „Şi El (Hristos) este capul 
trupului (a omenirii recapitulate în El), al Bisericii…” (Col. 1, 18), ca să nu mai cadă omul la 
ispitirea diavolului: „Căci toţi sunteţi fi i ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus” (Gal. 
3, 27). La Paști luăm lumină din unica Lumină a Învierii lui Hristos. „Căci întru El (Hristos) 
locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2, 9), care sfi nțește umanitate lui 
Hristos. Așa în existența noastră locuiește Dumnezeu. Noi toți suntem prezenți în umanitatea 
lui Hristos, prin recapitulare la întrupare în omenire prin Naștere din Fecioară. „Ca toţi să fi e 
una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi (Dumnezeu) să 
fi e una…” (Ioan 17, 21). 

2. Sfi nțirea fi rii în Hristos. „Pentru ei Eu (Iisus) Mă sfi nțesc pe Mine Însumi, ca și ei 
să fi e sfi nțiți întru adevăr” (Ioan 17, 19). Sfi nțirea creaturii umane înseamnă restaurarea ei 
prin Hristos Domnul, în actul întrupării în omenire și a recapitulări ei întru El (Efes. 1, 10). 
Sfi nțirea umanității a avut loc pe Crucea Golgotei prin Jertfa și Sângele Domnului. „Întru El 
(Hristos) avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului 
Lui” (Efes. 1, 7). Întreaga viață a credinciosului are drept scop sfi nțirea lui pentru a ajunge un 
sfânt: „Fiți sfi nți, pentru că Eu sunt Sfânt” (1 Petru 1, 16), zice Dumnezeu, deorece menirea 
și chemarea omului este să ajungă un sfânt, care se poate realiza numai prin viața în Hristos 
(Rom. 8, 1-2). Asemănarea omului cu Dumnezeu, constă tocmai în viața de sfi nțenie în 
care trebuie să trăiască, pentru că a fost „...creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” 
(Geneză 1, 26). Asemănarea omului cu Dumnezeu constă în sfi nțenia lui neîncetată până la 
asemănarea cu modelul Hristos ca Om, prin lupta duhovnicească a ajungerii: „...la starea 
bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos” (Efes. 4, 13), care implică 
îndumnezeirea fi rii noastre omenești, în urmarea Scripturii: „....faceți părtași dumnezeieștii 
fi ri (a lui Hristos), scăpând de stricăciunea poftei celei din lume” (2 Petru 1, 4). „În Duhul 
să umblați și să nu împliniți pofta trupului” (Gal. 5, 16). Aici se înțelege, de ce trebuie să-l 
alegem pe Iisus Hristos, Calea vieții noastre în această lume.

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII GENERAȚIILOR, 
FIINDCĂ EL E RĂSCUMPĂRĂTORUL ȘI MIJLOCITORUL ÎNTRE DUMNEZEU ȘI OAMENI (4)

VA URMA
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LUPTA PENTRU ADEVĂRATA CREDINȚĂ
O privire de ansamblu asupra Epistolei lui IUDA

Mesajul și lumea apostolului Iuda par ciudat de nefamiliare cititorilor moderni. Pe bună 
dreptate scrisoarea lui Iuda a fost numită “cartea cea mai neglijată din Noul Testament” 
(Rowston:554). 

Cu toate că este una dintre cele mai mici cărți din Biblie , Epistola lui Iuda este o bijuterie 
și nu se cuvine a fi  neglijată atunci când se face analiza Noului Testament. Dimensiunea 
sa minusculă este invers proporțională cu conținutul său teologic profund.

Mesajul central al epistolei este chemarea credincioșilor la luptă.  „Vă îndemn să luptați 
pentru credința, care a fost dată sfi nților odată pentru totdeauna” – spune apostolul în 
introducerea lucrării sale (Iuda 3). Destinatarii epistolei  lui Iuda, credincioșii autentici, 
erau supuși unui atac, deoarece dușmanii lui Dumnezeu s-au infi ltrat în bisericile de atunci 
și duceau pe credincioși în rătăcire.  Trist dar adevărat, este faptul că și în zilele noastre 
există multe biserici afectate de învățături eronate, iar răspunsul la aceste atacuri de astăzi 
este același ca și acel ce a fost pentru cititorii lui Iuda: lupta pentru adevărata credință.

Din păcate, în multe biserici această luptă pentru adevărata credință, nu a fost întotdeauna 
o prioritate. În anumite  situații lipsa unei doctrine corecte  permitea ca astfel de învățături 
false nu numai să existe în biserici, ci, de asemenea, să crească și să se răspândească. 
În diferite etape istoria creștinismului a avut și perioade de corectare, prin așa numitele 
consilii ecumenice timpurii și prin activitatea reprezentanților Reformei, și aceasta pentru 
că bisericile nu au vegheat continuu să lupte pentru credința adevărată. 

Care este benefi ciul studiului Epistolei lui Iuda? Nu este doar unul teoretic. Ea a fost 
scrisă și pentru noi, creștinii de astăzi. Este scrisă pentru vremurile din urmă, pentru 
sfârșitul epocii Bisericii.  Începutul erei bisericii a fost, pe bună dreptate numită Faptele 
Apostolilor. În ciuda începutului bun, la sfârșit, epoca de încheiere a Bisericii poate fi  
numită „Faptele apostaților”. Epistola lui Iuda este singura carte a Scripturii dedicată în 
întregime marii apostazii. Ea este o adeverire a situației triste la care face aluzie Domnul 
cu cuvintele:  „Când va veni Fiul Omului va găsi credință pe pământ?”

Autorul epistolei
Scriitorul se prezintă pe sine ca fi ind “un slujitor al lui Isus Hristos, și fratele lui Iacov” 
(versetul 1).  „Iuda. . . fratele lui Iacov “este cel mai probabil aceeași persoană care 
este numită, împreună cu Iacov, ca unul dintre frații lui Isus (Matei 13:55; Marcu 6: 3). 
Autorul începe prin a se identifi ca în trei moduri; după numele său dat, prin slujirea față 
de Hristos, și ca fratele lui Iacov. 

Nu există nici un alt scriitor în Noul Testament  despre a cărui viață și caracter să se știe 
atât de puțin ca despre Iuda. Iuda, un frate mai mic al Domnului nostru, nu a crezut în El 
până după învierea Sa (cf. Ioan 7: 5 și 1 Corinteni 15: 7). A fost convertit, probabil, prin 
mărturia  lui Iacov, căruia Domnul i s-a arătat personal, sau la manifestarea lui Christos la 
cinci sute de frați deodată (1 Corinteni 15: 6).

Faptul că Iuda este numit la sfârșitul listei fraților lui Isus, împreună cu Simon, poate 
indica faptul că el a fost cel mai tânăr dintre băieții familiei (surorile Domnului Isus sunt 
de asemenea menționate în Marcu 6: 3, fără nici o informație privind numărul sau numele 
lor).
Din cuvintele introductive ale Epistolei sale, se poate constata că apostolul Iuda a 
fost profund afectat de situația în care apostazia cucerea teren și condus de Duhul lui 
Dumnezeu s-a așternut pe scris elaborând scrierea ce îi poartă numele (Iuda 3). 
În conformitate cu convențiile normale ale literaturii vechi greco-romane și ale limbii 
semite scrise, Epistola lui Iuda începe prin numirea autorului “Iuda” (Ἰούδας, Ioudas) . 
Întâiul rând al scrisorii include, de asemenea califi care sa, care a permis cititorilor scrisorii 
să-l identifi ce mai precis. El se numește „un rob al lui Isus Hristos, și fratele lui Iacov”. 
Primul motiv pentru care autorul a trebuit să includă o astfel de identifi care suplimentară 
ar fi  acela că era nevoie să fi e deosebit de mulți alții care au purtat același nume de „Iuda” 
(doi ucenici din cei 12 ai Domnului aveau numele acesta).  Foarte puține se știu despre 
Iuda, autorul Epistolei, unde a slujit, când sau cum a murit.

Analiza literară
Epistola lui Iuda este o piesă remarcabilă a literaturii vechi. Bogată și originală în stil și 
vocabular, această scurtă scrisoare este “umplută cu cuvinte prin care curge har ceresc” 
(Origen, Comm. În Ev. Sec. Mat. 17,30).
Nu numai că autorul demonstrează o concizie uluitoare în redactare, dar arată de asemenea 
că posedă o cunoaștere temeinică a învățăturilor biblice și o abilitate remarcabilă în 
utilizarea calculată a surselor literare evreiești. Mediul literar al lui Iuda este în principal 
palestiniano-iudeo-creștin.
Deși nu conține nici măcar un singur citat direct din Vechiul Testament, scrisoarea este 
totuși plină de tipologie profetică. Nu mai puțin de nouă tematici diferite ca necredinciosul 
Israel, îngerii căzuți, Sodoma și Gomora, Mihail arhanghelul, Moise, Cain, Balaam, Core 
și Enoh – sunt prezentate ca întru-n scenariul panoramic.

Contextul scrierii
Iuda a trăit într-un moment în care creștinismul a fost supus unui atac politic sever de 
către Roma și a cunoscut de asemenea situația îngrijorătoare adusă de infi ltrarea spirituală 
agresivă a apostaților și libertinilor gnostici, care au semănat între credincioși învățături 
false – sămânță ce urma să aducă o recoltă gigantică de erori doctrinare. 

Tema Epistolei
Biserica trebuie să lupte și să apere adevărată credință (v. 3). Este dorința autorului să 
asiste pe cititori să fi e puternici în credință și să lupte pentru adevărul Evangheliei. Aleșii 
Domnului trebuie să fi e credincioși până la sfârșit rezistând învățătorilor falși. Creștinii 
trebuie să apere doctrinele credinței (v. 3). Printre altele, învățătorii falși pot fi  identifi cați 
prin caracterul lor imoral (v. 4, 8, 10, 12-13, 16, 18-19).

Epistola lui Iuda este singura carte din Noul Testament 
dedicată exclusiv confruntării “apostaziei”. Apostazia nu 
este altceva decât trădarea adevăratei credințe, depărtarea 
de învățătura sănătoasă biblică (v. 3,17). Apostații sunt 
descriși în altă parte în 2 Tesaloniceni 2:10; Evrei 10:29; 
2 Petru 2: 1-22; 1 Ioan 2: 18-23.
Autorul și-a scris Epistola pentru a condamna apostații 
și de a-i îndemna pe credincioși să lupte pentru credința 
adevărată. El pretinde cititorilor să manifeste discernământ 
și întregii biserici să treacă la apărarea riguroasă a 
adevărului biblic. Astfel, apostolul Iuda a chemat biserica 
să lupte, să participe conștient la războiului spiritual 
intens dus pentru apărarea adevărului.

Practicalitatea mesajului
Mesajul lui Iuda este practic și important pentru toți cei ce vor să rămână credincioși 
adevărului. Adevărul nu trebuie doar cunoscut, ci prețuit și apărat, deoarece falsul este 
întotdeauna în ofensivă. Având în vedere aceste lucruri, putem concluziona că Epistola 
lui Iuda este importantă pentru orice biserică din orice timp. Ea este cu atât mai relevantă 
pentru credincioșii acestei epoci care, după toate probabilitățile va cunoaște culminarea 
luptei dintre adevăr și falsitate.

Data scrierii
Epistola a fost probabil scrisă între  67 sau 68 d. C., la scurt timp după ce Petru și-a scris 
cea de a doua epistolă.

Destinatarii Epistolei
Cititorii cărora le scrie sunt identifi cați în scrisoare ca “preaiubiți” (v. 3). Noul Testament ne 
învață că creștinii sunt chemați la  Evanghelie, (II Tesaloniceni 2: 13-14), și că Dumnezeu 
dorește ca toți oamenii să fi e mântuiți, (I Timotei 2: 4). Dacă destinatarii sunt identifi cați 
cu epitetele „chemați și iubiți”, aceasta nu înseamnă că ei ar fi  constituit un grup de elită și 
Dumnezeu i-a considerat  mai “demni” pentru a primi această scrisoare, ci mai degrabă ne 
arată că Epistola este scrisă pentru oamenii obișnuiți pe care Dumnezeu i-a sfi nțit, pur și 
simplu datorită dorinței lor de a “auzi” chemarea pe care Dumnezeu vrea ca toți să o audă. 
Cuvântul “sfi nțit” înseamnă “pus deoparte”.
În mod clar Epistola lui Iuda a fost scrisă creștinilor. Da, scrisoarea lui Iuda poate fi  citită 
de oricine, dar la fel ca majoritatea epistolelor, a fost scrisă inițial pentru oamenii din 
poporul lui Dumnezeu. În continuare, Iuda îi identifi că pe cititorii săi în trei moduri: cei 
care sunt chemați, cei care sunt iubiți de Dumnezeu, cei care sunt păstrați în Isus. În mod 
clar Epistola lui Iuda a fost scrisă creștinilor.

Scopul scrierii 
Iuda începe cu intenția de a scrie un tratat despre mântuire, dar circumstanțele presante 
din biserică i-au cerut să scrie un avertisment împotriva învățătorilor falși și o îndemnare 
pentru cititorii săi de a lupta pentru credința lor.
 Atât apostolul Iuda cât și apostolul Petru s-au alarmat de incursiunile devastatoare pe care 
le făceau învățătorii falși.  Ca atare, Iuda îndeamnă pe creștini să “lupte pentru credința care 
a fost o dată pentru totdeauna sfi nților” (Iuda 3). Erezia pare să fi  fost o formă incipientă 
de gnosticism. În timp ce învățătorii falși denunțați de Iuda au fost în mod clar libertini 
(subscriau la un comportament moral neîngrădit), ar fi  greșit să se susțină că ei erau gnostici 
în toată puterea cuvântului. Această sectă eretică, gnosticismul, a fost infl uentă în principal 
din al doilea secol după Hristos. 

IV. Pentru studii universitare de masterat, respectiv doctorat, admiterea românilor de 
pretutindeni din diasporă în anul universitar 2017 / 2018 se va realiza în aceleași condiții 
ca și cetățenii români, conform calendarului propriu de admitere al fi ecărei instituții de 
învățământ superior, pe locurile alocate românilor de pretutindeni. Informații detaliate 
privind condițiile de admitere a românilor de pretutindeni din diasporă la studii universitare 
de licență / master / doctorat în învățământul superior de stat din România se pot obține 
accesând www.edu.ro / cooperare internatională / romanii de pretutindeni, iar în ceea ce 
privește oferta educațională site-ul instituțiilor de învățământ superior la care candidații 
doresc să aplice, conform ofertei de locuri alocate.  

V. De asemenea, dorim să vă comunicăm faptul că românii de pretutindeni din diasporă 
pot opta pentru burse de studii în învățământul preuniversitar de stat (liceal / profesional) 
din România începând cu anul școlar 2017 / 2018, conform Metodologiei de școlarizare 
a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri 
de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de 
școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018, aprobate prin prin Ordinul 
comun al M.E.N. (nr 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – M.R.P. (nr 
C/129/07.06.2017).Informații detalitate privind constituirea dosarului de candidatură 
pentru obținerea unei burse de studii în învățământul liceal / profesional din România 
precum și condițiile de școlarizare se regăsesc în Metodologia mai sus menționată, 
care poate fi  consultată pe site-ul www.edu.ro / cooperare internationala / romanii de 
pretutindeni. În acest caz, dosarele cu acte de studii se vor transmite, de către cei interesați, 
prin poștă la Inspectoratul Școlar Iași (la adresa: Strada Nicolae Bălcescu 26, Iași 700117), 
în perioada   10 – 17 iulie a.c. sau la sediul Ministerului Educației Naționale, str Spiru 
Haret, nr 10, întrucât concursul de admitere va fi  computerizat. 

(continuare  din pagina 10)
Admiterea în învățământul superior de stat ...

VA URMA

http://www.edu.ro/
http://www.edu.ro/
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IDENTITATEA

(continuare  din pagina 6)
CUM SA PARCURGI TRANZITIILE

De ce lumea nu este plină de mireasma lui Cristos ci de putoarea • 
murdăriei perversității umane?  
De ce, cu atâta întuneric în jur, luminițele noastre totuși nu se văd?• 

De ce, de ce, de ce?...  Va veni o zi când aceste întrebări le vom auzi rostite de 
buzele preasfi nte ale Judecătorului nostru Suprem. Atunci fom fi  măcinați de regretul că 
nu am dat atenție, în zilele de har, adevărului aducător de pace, ca nu am găsit destulă 
dragoste în noi înșine, pentru a uita o clipa măcar de foamea eului, pentru a ne hrăni 
sufl etul cu adevăr în vederea conviețuirii în unitate divina pentru gloria lui Dumnezeu.

În articolul următor ne vom concentra atenția în depistarea piedicilor din viețile 
noastre, care stau în calea izbândei depline în Cristos.

(continuare  din pagina 6)

Omul de dincolo de sine

VA URMA

hrana de toate zilele şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” 
fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, 
este moartă în ea însăşi.  Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci, dar şi dracii cred şi se 
înfi oară!  Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?” (Iacov 2 
15-17,19-20).

 Am înțeles importanța dărniciei la forte scurt timp după L-am acceptat pe Domnul 
Isus ca Domnul și Mântuitorul meu. Ca adolescentă am învățat din predici, citirea Bibliei, și 
a altor cărți creștine că a zecea parte din venitul meu trebuie să o dau Domnului. Deasemenea 
am învățat că Biserica se ocupă să-i ajute pe cei în nevoi. Am văzut lucrul acesta practic când 
eram de vreo 8 ani, în 1984. Fiind adoptată de mătușa mea care era văduvă și pensionară 
am trecut prin situații fi nanciare difi cile ca și copil. Într-o iarnă ni s-au terminat cărbunii și 
lemnele cu care ne încălzeam. Mătușa mea s-a dus la biserica din care era membră, Biserica 
Baptistă Numărul 2 din Oradea și a cerut ajutor fi nanciar. Am fost așa de surprinsă să văd că 
acești “străini” ne dau bani, și nu mai trebuia să răbdăm frig. De mică am văzut faptele bune 
ale creștinilor, ceea ce m-a ajutat să vreau să învăț despre Domnul Isus și credință.

  Așa că eu am decis ca în fi ecare lună să dau 10% din banii mei Bisericii. În 2000 
împreună cu soțul meu și copilul nostru ne-am mutat din Oradea în Vancouver WA. Ne-am 
vândut casa din Oradea, și după ce ne-am plătit cheltuielile de drum, am rămas cu $10,000. 
Deși am fost binecuvântați să fi m primiți cu atâta dragoste de verișorul meu, singura rudenie 
a mea, pe vremea acea, în SUA (din câte știu eu), începutul a fost foarte greu. În Oradea 
eu lucram ca și contabilă iar soțul profesor de informatică la liceu. Ajunși fi ind aici soțul 
meu nu a reușit să-și găsească servici în domeniul lui, dat fi ind faptul că în 2000, inginerii 
în calculatoare nu găseau servici din cauza crizei  Dot Com Bubble care a cauzat și căderea 
stocurilor. Eu aveam copilaș mic iar ca să lucrez în domeniul meu trebuia să merg din nou la 
școală. Pe scurt în câteva luni ne-am văzut cu jumătate din cei $10,000 cheltuiți. Ce credeți 
că dușmanul nostru Diavolul nu a venit să ne ispitească? Da, a venit. Și cu regret vă spun, 
am eșuat. Totuși am început să lucrăm dar venitul nostru era foarte mic. Am încetat să mai 
dăm a zecea parte din venitul nostru Domnului, cum o făceam înainte de a veni în America. 
Am lăsat îngrijorarea să ne cuprindă inima. Ce o să ne facem? Dacă ni se vor termina banii? 
Îngrijorarea a adus amărăciune. Nu aveam liniște, nu aveam pace. Număram în continuu 
banii din bancă și făceam bugete peste bugete. Mulțumesc Domnului că după aproximativ 9 
luni ne-am oprit și ne-am pus din nou încrederea în Dumnezeu. Am ascultat un mesaj despre 
importanța dărniciei în viața unui creștin. După ce am ascultat acest mesaj parcă ne-am trezit 
dintr-un somn adânc. Cum am putut să cădem în capcana celui rău după ce atâția ani am 
gustat frumusețea și liniștea încrederii în Dumnezeu. Am devenit egoiști, gândindu-ne doar 
la noi și ne comparam în continuu cu alții. Ne-am mărturisit amândoi păcatul îngrijorării și 
neîncrederii în Dumnezeu. Ne-am cerut iertare că ne-am oprit să dăm a zecea parte din venitul 
nostru Domnului cum o făceam înainte. Era o joi seara când am făcut lucrul acesta, după ce 
am ascultat o predică pe acest subiect. Am simțit o așa eliberare și eu și soțul meu. Imediat am 
calculat a zecea parte din tot venitul acestor 9 luni de America. Fiind o seară cu program de 
biserică am mers la biserică și am pus în colectă acești bani cu atâta bucurie. Mă întreb și azi 
oare ce au spus cei care au numărat atâția bani într-o joi seara pentru că am dus sumă „cash”. Nu 
știam atunci că putem să ne reducem taxele pentru banii donați. Am venit acasă liberi. Domnul 
Isus a biruit, am avut din nou pace în inimile noastre. Și Domnul ne-a purtat de grijă cum nu 
ne-am imaginat vreodată în viața noastră. A da Domnului a zecea parte pentru mine este a spune 
“Domnului Tu ești stăpânul meu, nu banul.” Poate acum ești într-o situație fi nanciară difi cilă. 
Poate ai nevoie de mai mulți bani ca să îți acoperi nevoile fi nanciare legitime. Dumnezeu știe de 
ce ai trebuință. Nu te opri să dai a zecea parte Domnului chiar dacă e difi cil.

Mulțumirea

Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Nu putem să ne bucurăm de 
lucrurile materiale dacă nu avem o stare de mulțumire în inima noastră. John D. Rockefeller, 
la un moment dat cel mai bogat on din America, a fost întrebat de un reporter “De câți bani 
ai nevoie ca să fi e destul?” Acest miliardar a răspuns “Un pic mai mult”. Alt studiu arată că 
nivelul de satisfacție și mulțumire a 400 dintre cei mai bogați oameni din lume este la același 
nivel cu a oamenilor care locuiesc în Kenya fără electricitate sau apă potabilă. Mulțumirea, 
fericirea și satisfacția personală vin dintr-o relație personală cu Dumnezeu nu din mulțimea 
bogățiilor. Dacă relația ta cu Dumnezeu e bună te vei putea bucura din plin de multul  sau 
puținul pe care îl ai.

Bucură-te de ce ai acum și nu te compara cu nimeni. Pentru o perioadă în România, 
chiar după ce am terminat liceul,  am devenit reprezentantă a companie Zepter. Nimic nu mă 
ajuta mai bine să vând aceste oale Zepter ca următoarea frază „Vecina ta a comandat setul 
acesta!” Vedeam cum li se fac ochii mari la doamne și după o scurtă pauză auzeam fraza  “Și 
eu îl vreau tot pe acesta”. Biblia ne îndeamnă să ne bucurăm cu cei ce se bucură, nu să-i 
invidiem. Invidia ne ia bucuria.

Va continua       
Marinela BUZAS      
marybuzas@yahoo.com

Dar increderea in Christos ofera suport pentru situatiile difi cile prezente prin perspectiva 
a ceea ce va veni, a ceea ce este etern.  Dumnezeu este preocupat nu de bunastarea mea 
materiala ci de faptul de a trece cu bine prin experientele vietii adunand o comoara ce se va 
evidentia spre vesnicie.  Dumnezeu vrea ca in fi ecare etapa e vietii sa ne ofere ceva mult 
mai valoros decat bani sau avantaje fi nanciare, vrea sa ne pregateasca pentru a implini ceea 
ce este destinat pentru noi aici pe pamant. Si uneori trebuie sa ne sparga in bucati mici, 
marunte, pentru a ne implini total…

Cea mai buna veste a Evangheliei este ca indiferent de circumstantele prin care trecem il 
putem gasi pe Isus.

Apostolul Pavel a experimentat asta in desele perioade de tranzitie si de aceea il putem 
vedea plin de multumire si incredere in timpul unei perioade de prizonerat. Apotolul a vazut 
pacea, speranta si bucuria ce venea din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfant in pofi da 
racelii, intunericului si aerului greu respirabil din inchisoarea-pestera in care era detinut. 

Daca consideram tranzitile o periaoda innourata a vietii, sa intelegem ca norii pot sa ne 
ascunda o realitate care exista dincolo de ei si pe care ochiul nostru, perceptia nostra fi zica, 
nu o poate vedea pentru moment. O simpla adiere de vant va fi  sufi cient ca cerul sa se 
limpezeasca deasupra noastra.

El ridica norii de la marginile pamântului, da nastere la fulgere si ploaie, si scoate vântul din 
camarile lui (Psalmul 135:7).

E adevarat, norii pot sa ne ascunda fata lui Dumnezeu, ca noi sa nu o mai vedem. Insa niciun 
nor, niciodata nu va putea sa-L impiedice pe Dumnezeu se ne priveasca si sa se gândeasca 
la noi. Dumnezeu ne ofera prin Evanghelie o promisiune luminoasa indiferent de tanzitiile 
prin care trecem. (Romani 8:32). 

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

(continuare  din pagina 13)

Povestea unui frontierist

doi sași lângă mine. În acel moment brusc 
am fost imobilizați de către 3 agenți ai 
securității și duși cu forța la un pichet de 
grăniceri, interogați și acuzați că am vrut să 
trecem fraudulos frontiera. Comandantul 
pichetului, un maior, după ce a realizat că 
am fost maistru militar de aviație, m-a tratat 
uman. I-a dat ordin la comandantul gărzii 
ca nu cumva să se atingă de mine. Ceilalți 
2 au fost bătuți cu cruzime de multe ori. 
Apoi, ni s-au pus cătușele la mâini și duși 
cu trenul înapoi la Sibiu de către 2 milițieni. 
Am fost dus la IPA Sibiu și am fost judecat 
în fața tuturor angajaților și condamnat la 
7 luni închisoare. În închisoarea de la Aiud 
am fost mereu bătut de către gardieni. Cu 
orice ocazie mă loveau și striga după mine 
“fugi de aici Americanule”. În închisoare 
era posibilitatea să fi i eliberat la jumătatea 
pedepsei. Cei condamnați pentru trecere 
frauduloasa a frontierei, au fost eliberați 
după 6 luni. Mie nu mi s-a aprobat 
eliberarea condiționată, așa încât am fost 
eliberat exact după 7 luni. Aici, închisoarea, 
voința și determinarea mi s-au oțelit, fi ind 
absolut sigur că voi trece frontiera fără să 
fi u prins.   
         Înainte de căderea mea în cursa 
securității și condamnarea mea am făcut 
manifeste anti-Ceașescu cu ajutorul 
aparatului de fotografi at. Am scris cu trusa 
Rotring, nu cu mâna. Împreună cu fi ul meu 
de 14 ani ne-am deplasat la București și am 
distribuit aceste manifeste în cutiile poștale 
de la blocurile mari. In felul acesta am evitat 
să fi u văzut. În timpul închisorii tremuram 
că poate că securitatea descoperă că eu sunt 

autorul manifestelor, dar Dumnezeu m-a 
păzit și n-am fost descoperit. La 21.05.1986 
am fost eliberat din închisoare și pus sub 
observație. În fi ecare zi un milițian din Valea 
Aurie unde locuiam îmi verifi ca prezența 
mea la domiciliu. În ciuda acestui fapt eu mă 
pregăteam pentru marea evadare din lagărul 
comunist. 
 Cei doi sași care au scăpat din 
închisoare înaintea mea m-au căutat acasă și 
ne-am hotărât să trecem frontiera pe puterile 
noastre la Dunăre, la Cazane unde Dunărea 
e lată în jur de 200 de metri. Ne-am luat 
bilete de tren pentru Timișoara ca să derutăm 
securitatea, dar am coborât din tren la Băile 
Herculane. După coborârea din tren am intrat 
în stațiune si ne-am ascuns în niște tufi șuri, 
fără ca cineva să ne vadă și am stat acolo 
până s-a înserat. La adăpostul întunericului, 
am ieșit din tufi ș, am traversat calea ferată, 
am escaladat munții abrupt și am scăpat în 
pădure, fără să fi m văzuți. În acest moment 
am fost cuprins de o bucurie imensă fi ind 
sigur că vom ajunge în libertate. 
 Timp de 3 zile am escaladat 
munți abrupți, acoperiți cu zăpadă. Am ales 
plecarea la începutul lui martie 1988, pentru 
că vigilența grănicerilor este mai puțin activă 
din cauză că încă mai era iarnă. Hotărârea 
noastră a fost fermă, nimeni nu trebuie să ne 
vadă. Cei 2 sași au început să cârtească, să 
pună la îndoiala capacitatea mea de ghidare 
cu busola. Dorința mea a fost să ajungem la 
Cazane, dar drumul era mai lung și ei ar fi  
vrut să vadă Dunărea după 3 zile. 
                                                   VA URMA
Tonasket, WA - USA               

http://financiar.am/
http://subiect.am/
mailto:marybuzas@yahoo.com
http://www.blog.punctul.com/
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AGAPE BIBLE CHURCH
Pastor Rev. Avram Berghiano
5231 SE Stark St.
Portland, OR 97215
Tel: 503.233.8066
 Regular Weekly Services:
Tue.    Bible Study:    7:00 PM 
Thu.- A:Live Youth:    7:30 PM
Sun.           9:30AM -12:00PM 
Sun.           6:00 PM - 8:00 PM 

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

BISERICA APOSTOLIC} 
ROMQN} “BETANIA”
Pastor Rev. |tefan Varga
17608 SE Foster Rd., 
Portland, OR 97236
Tel. 503-637-5299
Servicii divine: 
Duminic]:          6:00 pm
Vineri:                7:00 pm

BISERICA APOSTOLIC} 
ROMQN} “BETEL”
Sr.Pastor Viorel Foghis
18427 NE Glisan St., 
Portland, OR 97230
tel 503-658-6714
Servicii divine:  
Duminic]    9:00 am \i 6:00 pm
Mar[i           7:00 pm
Joi               7:00 pm

BISERICA BAPTISTÃ 
ROMÂNÃ DIN BEAVERTON
Pastor Rev. Eusebiu Rusu 
Tel. 503-310-4979
11520 SW Allen Boulevard, 
BEAVERTON OR 97005
Servicii divine:
Dum.:10am – 12:30pm, 
              6pm - 7:30pm, 
Vineri 7 pm (Tineret)

BISERICA BAPTIST} ROMQN}
Pastor Rev. Ioan Brisc
Tel. acas]: 360-833-2724
10115 SE Stanley Ave., 
Portland, OR 97222
Servicii divine:  
Duminic]:          9 am \i 6 pm
Vineri:                7 pm

BISERICA CRE|TIN} 
ROMQN} 
“HARUL”
din Beaverton (GRACE)
11100 NW Thompson Rd,
Portland, OR 97229
tel. 503 644 -6886
Servicii divine:  
Duminic]: 10 am; 
Mirecuri: Rugaciune in familii 8 pm 

Programe de televiziune =n limba romqn] =n zona Portland-Vancouver

Portland, OR
Duminica         1:30 pm     ch.11 
Marti                2:30 pm     ch.23 
Miercuri           6:00 pm     ch.22 

PUTEREA 
CUVQNTULUI
Producer: Adrian Turcu
Prezentator: 
Pastor Conf. Iacob Coman
Program: Portland, OR
Duminic]     3:00 pm    ch 22
Vineri           9:00 am    ch 11
Sqmb]t]       3:00 pm    ch 23

Tel: (503) 805-4422

Vineri ..........1:00 pm....ch. 23
Marti.............9:00 am....ch. 11
Miercuri......12:00 pm....ch. 22

Vancouver, Wa
Duminica  2:00 - 3:00 pm   ch 11 Miercuri    7:00 - 8:00 pm   ch 11 
Joi          11:00 -12:00 am   ch 11

BETHANY CHURCH
12707 NE San Rafael St., 
Portland, OR,97230
Pastor Pastor Ionel Robu Sn. 
tel.503-309-8404
 bethany_church@ymail.com
 www.betania.us
Servicii divine: 
Duminica   9:30am -12:00pm; 
     6:00pm -  8:00pm; 
Marti      7:00pm -  8:30pm.
Miercurea  7:00pm -  8:30pm.

BISERICA  LUI  DUMNEZEU 
“BETEZDA ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH”
Duminic]:  9 am \i 6 pm
Joi:  7.00-9.00
Sr. Pastor Rev. Teodor  Magda 
4710 SE Oak St., 
Portland, OR 97215
tel. 503-253-6058

BISERICA ORTODOX} 
“POGORQREA
 DUHULUI SFQNT”
Servicii Divine
Duminic]:   10.30 am
Sqmb]t]:     7pm Vecernie 
Mar[i:          6pm repeti[ii cor  
Rev.Fr. Bogdan M. Nichitean
20607 Hwy 213,
Oregon City, OR 97045 
tel. 303-638-9644 

BISERICA ORTODOX} 
“SFQNTA MARIA”
Preot Florentin Gabriel Agoston
13503 SE Stark, 
Portland, OR 97233
tel. 503-258-8492
www.sfantamaria.org
Servicii divine:   
Duminic]               .10.00 am
Miercuri                   7.00 pm
Vineri                       7.00 pm
Sqmb]t]                   7.00 pm

BISERICA PENTICOSTAL} ROMQN} 
“PHILADELPHIA”
Sr.Pastor Rev. Vasile Cinpean
5544 SE 128th Ave, 
Portland, OR 97236
tel. 503-761-5067
Servicii divine: 
Duminic]: 9:00 am, \i  6:00 pm
Luni:                             7:00 pm
Mar[i:                            7:00 pm
Miercuri                        7:00 pm
Joi:                                7:00 pm

Biserica Română Baptistă
CUVÂNTUL VIEȚII
8815 Glisan Street, 
Portland, OR 97220
Vineri : 7:00pm-8:30pm - Rugaciune si 
studierea Bibliei
Duminica : 10:30am-12:00pm - Rugaciune 
si citirearea Bibliei
Duminica : 6:00pm-8:00pm - laudă, 
închinare și predicarea Bibliei
www.WordOfLifeRBC.com

BISERICA CRESTINA ROMANA BETEL
9800 SE 92nd Ave.
Happy Valley, OR. 97086
Servicii divine:
Joi:  7pm-8:30pm
Duminica: 5 pm - 7 pm
Pastors: Rev. Oliver Ghitea
            Rev. Joseph Ton 
Tel: 503-704-4239

ELIM  PENTECOSTAL  CHURCH 
Pastor : Daniel Costea; tel. 503 560 6337
16323 SE Stark St. Portland OR 97233-3963
Servicii divine: 
Vineri 7-9 PM 
Duminica 10-12 AM,  Seara 6-8 PM

EMANUEL ROMANIAN CHURCH
Pastor Dorel Singeorzan
Email: pastordorel@gmail.com
Sunday Services
10:00AM-12:00PM
6:00PM-8:00PM
Address: 12003 NE Ainsworth Cir, 
Portland OR 97220
http://www.emanuelportland.org

GOLGOTHA ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH
Sr. Pastor: Ilie Shotropa 
Presbyter: Mike Shotropa 503-804-5327
New location: 630 NE 192nd Ave. 
Gresham, OR 97230
Monday 7:00pm -9:00pm (Youth)
Wednesday 7:00pm - 9:00pm (Prayer)
Sunday: 9:00am-12:00pm; 6:00pm -8.00pm 

WASHINGTON

BISERICA BAPTISTA ROMANA 
VANCOUVER, WA
Tel. (360) 624-0805
3200 NE 109th Ave
Vancouver WA 98682
Servicii divine:
Duminica: 9 AM si 5 PM

BISERICA BAPTISTA  MARANATA
Pastor Oleg Rusnac
Duminic]: 9 AM \i 4 PM
Mar[i: 7 PM
3611 NE 132nd Ave
Vancouver, WA 98682
Tel. 360-213-4221

BISERICA CRESTINA BETEL
12800 SE Coal Creek Pkwy
Bellevue, WA 98056
email: betelcc@yahoo.com
Serviciu divin: Duminica: 1-3 pm 
Studiu biblic: Joi: 7 pm 
Pastor Rev. Slavik Sirbu
Tel.  206-920-8587 

BISERICA PENTICOSTAL}  ROMQN} 
( First)
Pastor Rev. Vasilie Antemie
8315 NE 155th Ave., 
Kenmore, WA 98028
tel. 425-488-7783
Servicii divine:  
Duminic]: 9 am \i  6.00 pm
Mar[i:  7:00 pm  Joi: 7:00 pm

DIASPORA MISSION CHURCH
5607 NE Gher Road
Vancouver, WA 98662
Sr. Pastor Paul Moldovan
360.241.6687
Asst. Pastor Daniel Bela
503.442.3168
diasporamissionchurch@gmail.com
diasporamissionchurch.com
Sunday service: 6-8 PM

ELIM CHRISTIAN CHURCH 
Pastor Ovidiu Piscuc
425-830-3882
15005 SE 38th St
Bellevue, WA 98006
www.elimchristian.org
Duminica - 6:00pm
Mar[i - Inchinare - 6:00 pm
Mar[i - Studii biblice - 7:00 pm
Sqmb]ta - Tinerii -  5:00pm
Tel (425)643-3685

GOOD NEWS” ROMANIAN BAPTIST 
CHURCH 
Pastor  Cornel  Turcu
8704  3RD AVE SE
EVERETT, WA 98208
425-747-4808, 
Cell: 206-819-0909
Vineri 7-8 pm;  Duminica  10am -12pm si 
seara 5-7 pm

GRACE CHRISTIAN CHURCH
Pastor Tudor Gradinaru
3005 Park Ave. N.
Renton, WA 98056

HOPE ROMANIAN CHURCH 
19814 55th Ave NE KENMORE, 
WA 98028
Pastor senior Ezechel Suciu
Duminica 10am-12am & 6pm-8pm
Joi 7:15pm-9pm (serviciu pt. tineri & serviciu 
de rugăciune)
Secretariat:425-208-6861 (Cristi Mocan)
www.bisericasperanta.org
Email: hoperomanianchurch@gmail.com

PHILADELPHIA ROMANIAN CHURCH 
VANCOUVER
Duminic]:  9.30 am \i 6 pm
Mar[i: 7 pm
Joi:     7 pm
Sr.Pastor Rev. Cornel Danciu
3301 E 29th St., 
Vancouver, WA 98661
Tel:  503-287-4759
Office: 360-694-6766
Secretar Jean Micu: 360-687-7900

CALIFORNIA

KATELLA ROMANIAN CHURCH
Pastor: Dionisie Goia
Duminica:9-12; 6:00-8:00 pm
Joi: 7:00-9:00 pm 
1771 W. Katella Ave. 
Anaheim, CA 92804
Tel.(714)448-5555
www.katellachurch.com

ARIZONA

BISERICA “APELE VII” ARIZONA
Pastor: Tudor Gurban
3720 W Sweetwater Ave, Phoenix 85029
Serviciu divin: Duminică: 6 pm - 8 pm.
Studiu biblic: Joi: 7:30 pm
Telefon: (602)653-3170

BISERICA “AGAPE” ARIZONA
Pastor: Petrică Lascău
7726 N.59th Ave., Glendale AZ, 85301.
Duminică dimineaţa: 10:00 - 12:00
Duminică seara: 6:00 - 8:00.
www.agapearizona.com

BISERICA “EKKLESIA” ARIZONA
Pastor: Andy Olariu
Tel.1(226)600-2567
Duminica 9:00-12:00 pm; 6-8 pm.
Miercuri 7:00-9:00 pm.
8217 W Country Gables Drive,
Peoria, Arizona, 85381.

BISERICA “ELIM” ARIZONA
Pastor: Emanuel Fedur
Duminica 9:00-12:00; 6:00-8:00 pm
Miercuri 7:00-9:00 pm
1748 W. Cortez Street
Phoenix, AZ 85029
Tel. (623)688-9694
www.elimarizona.com

PENNSYLVANIA
BISERICA ISUS SALVATORUL
Pastor: Dumitru Toderic
Phone: (610) 488-0565 
33 E Lancaster Ave. Paoli, PA 19301

UN NOU INCEPUT
Producer Arthur Ungureanu
Biserica Adventista de 
Ziua a Saptea din Portland

JOSEPH HOZAN MINISTRIES  -  Producer: Joseph Hozan

TEXAS

LIVING WATERS ROMANIAN 
PENTECOSTAL CHURCH
Pastor: Silviu Neagu
35 Cascade Caverns RD.; Boerne, Texas 78015
Mailing address P.O. Box 691105
San Antonio, Texas 78269
www.rolivingwaterschurch.com

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/
mailto:diasporamissionchurch@gmail.com
http://diasporamissionchurch.com/
http://www.elimchristian.org/
http://www.bisericasperanta.org/
mailto:hoperomanianchurch@gmail.com
http://www.katellachurch.com/
http://www.agapearizona.com/
http://www.elimarizona.com/
http://www.rolivingwaterschurch.com/
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Prest]ri servicii

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

Ofer următoarele servicii: 
traduceri de acte de orice fel, intocmiri 
- completări de documente, procuri de 
pensii şi ofi ciul de emigrări, notarizări.  
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de 

proprietăţi in aria Vancouver.  
(338-6618)

ROMANIAN TIMES

Oferte serviciu

Caut caregiver live-out in Vancouver, 
WA; 3-4 zile pe saptamana. Engleza 
necesara. Cu clasele aferente postului 
sau posibilitatea de defi nitivare a acestora 
in maxim 3 luni.  Telefon: 360-773-7787. 
(332)

R]spunderea pentru con[inutul reclamelor \i pozelor apar[ine  =n totalitate autorilor  
\i nu reflect]  =n niciun fel vreo pozi[ie a revistei Romanian Times

Dau libere si vacante in AFH incepand 
din luna august. Am experienta si 
referinte. Pentru mai multe informatii 
sunati la (503)869-6531. (322)

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

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

Mica Publicitate este
actualizata permanent 

pe portalul 
Romanian Times:

romaniantimes.com

Adult Care Home in SE Portland 
hiring a live-in caregiver; must 
speak English, be able to 
perform the job duties and pass a 
background check. We’re offering 
competitive compensation, 2 
days off per week, as well as one 
bedroom for living quarters. If 
interested, please call 503-267-
8724.

Diamond - Platinum Member
Million Dollar Club

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER
(503) 706-4709

Vindeti sau Cumparati o casa pentru familie? 

Doriti sa investiti in Real Estate?

Folositi experienta si cunostintele unui Realtor 

care va lucra numai in folosul Dumneavoastra !

Tranzactia imobiliara va fi  o experienta placuta !
 

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

Camera de inchiriat in NE Portland. Pentru 
detalii va rugam sunati la (503)704-6443 
sau (503)453-0059. (332)

Caut femeie la bătrân in Vancouver, 5 
zile pe săptămână cu engleză și acte. 
Telefon: 360-831-3978. (332)

Ofer servicii de babysitting in zona 
Vancouver, preferabil la domiciliul meu. Am 
experienta si se poate scoate background 
check. Telefon: 360-449-2830. (333)

Adult Family Care Home For Sale 
in Vancouver, WA: 3,876 sq ft with 7 
bedrooms on the main level, kitchen, 
dining room, 2 living rooms, 3 full & 6 
half bathrooms and a partially fi nished 
basement of 1,056 sq ft. great to 
make it into a separate apartment. 
Asking price is $595,000. 
Amazing location for this Adult Family 
Care Home in Brush Prairie WA: 7 
bedrooms and 4 full baths with 3,348 sq 
ft on almost 2 acres lot. Price $655,000. 
Lease Option also available. 
Adult Foster Care home for sale in 
SE Portland for $575,000. Totally 
remodeled throughout the years 
3,550 sq ft with 8 bedrooms, 4 full 
and 3 half baths. 
For more information please call 
Melanie Holbura - Real Estate 
Principal Broker with Premiere 
Property Group LLC 503-550–8003   
(333)

C]ut]ri serviciu Oferte serviciu

Vânz]ri AFH

 E-mail: romaniantimes@yahoo.com

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

Închirieri camere

Caut Live-in Caregiver/Resident 
Manager, cu posibilitatea de a 
cumpara businessul in viitor. Tel: 
(503)-620-8694. (332)

Adult Care Home in SE Portland 
is hiring caregiver part time or full 
time, need to speak English, have 
CPR & First Aid training, and pass 
background check. If interested 
please call 503-780-2037.  (332)

Caut caregiver live-in full-time (sau part-
time) in SE Portland. Minima engleza. 
Plata cash $110/zi. Telefon (503)334-
8148. (332)

Are you looking for a Rezident Manager 
for your adult family home with all classes 
necessary for WA state and 7 years off 
experience? You can call now at 360 
314-7260. (330)

LOCATION, LOCATION, LOCATION

A crown jewel in the Adult Care 
Community, with many other possible 
options to explore for this spacious 
home!
4,204 sq ft with 5 bedrooms on the 
main level each with attached, 1/2 
bathroom.  Another full bathroom, 
laundry, kitchen, dining and living 
room round out the main level.  
Upstairs, there are 3 bedroom suites 
with full bathrooms & walk-in closets, 
additional laundry & family room.  0.2 
mi from St. Vincent Hospital.  This 
Adult Care Home is currently licensed, 
but the license is NOT transferable.  
RMLS# 17598637 - $1,079,000 - Call 
Marty Wells, Principal Broker - Keller 
Williams Realty Portland Premiere – 
503-699-6999.  (332)

Pentru a va abona la publicatia Romanian Times va rugam sa completati 
acest cupon si sa il trimiteti prin posta la adresa PO Box 66289, Portland, 
OR 97290. Plata se poate efectua cu cec sau credit card. Platile cu credit 
card se pot procesa prin telefon la numarul  503-895-5171.

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)

Caut caregiver full-time live-in sau 
live-out in Portland, OR. Telefon 
(503)761-7648.  (333)

Caut caregiver pentru vacanta - cu 
toate actele necesare, in perioada 
August,15 - Sept,14.
Va rog sa ma contactati la telefon: 
503-257-1111. (332)

Urgent, caut sa angajez live-in caregiver 
pentru AFH in Beaverton (level II). Va rog 
sunati la (503) 880-1458. (333)

Looking for live in caregiver in Beaverton 
(Cedar Mill area). Please call 503-804-
0569. (332)

We are currently looking for the following 
position: caregiver part-time AM and/
or 2full days per week. For additional 
information please contact us at 503-
442-1791. (333)

AFH in Vancouver WA – caut caregiver. 
Telefon (360)936-2200. (332)

Caut Caregiver live-in position in Olympia 
WA. Numai femeie singura, engleza și 
acte necesare. Salariu atractiv. Tel:360-
292-9931 (333)

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 can currently offer a variety of 
scheduling options for incoming 
CNAs. Please apply no matter 
what schedule you are interested in 
working: day, night, part-time, full-
time, weekday, weekend, etc.
If you are interested in applying for this 
position, please call 360.521.1300.

POTENTIAL APPLICANTS MUST 
HOLD A CURRENT WASHINGTON 
STATE CERTIFIED NURSING 
ASSISTANT (CNA) LICENSE.   (334)

 

Angajam CDL drivers 0.50c/mil
Volvo I-shift
Toate milele, Platit saptaminal, paper 
loadbooks; Reefer loads
Call: 954-552-6313.   (334)

Am experienta – caut de lucru la 
batrani, live-in sau schimb de noapte, 
full-time sau part-time, zona Vancouver 
– Portland. Telefon (503)875-8779. (334)

In zona Portland - caut de lucru (ca pe 
langa casa) - reparatii usoare, construirea 
unui gard, curatarea acoperisului, 
burlanelor, vopsit, ingrijirea gradinii, 
curatarea viei, pomilor fructiferi si altele. 
Pentru detalii va rog sa ma contactati la 
503-888-5280.  (302)

Looking for a Caregiver for AFH in 
SW Portland (live in/live out), full time 
or part time. Ability to communicate 
fl uently in English and 1-2 years of 
experience is necessary. Please, call 
(971)300-8783 or (503)206-6314.
(335)

http://yahoo.com/
http://romaniantimes.com/
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
http://ladomiciliulmeu.am/
mailto:romaniantimes@yahoo.com
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HOME 1 is located in Milton-Freewater. This 3500 
SF home was built in 1984, has 7 bedrooms, 3.5 baths, 
and a large lot with beautiful waterfalls. This property is 
located only 10 miles away from Walla Walla Hospital. 
Priced at $475,000. Contact Cornell at 503-939-7146.

RESIDENTIAL CARE FACILITY w/ 4829 SF, 13 
bedrooms, 11 of which are presently in use as part of the 
care facility, 4 full baths,  & 5 half baths. A great estate with 
potential to develop with the existing 2.7 acres of land. The 
zoning allows duplex and triplex opportunities, priced at 
$1,550,000. Call Cris 503-816-9493

11.56 ACRE LOT! Single family, ranch style home w/ 1500 
SF, 3 bdrms, 2 full baths, wood fi replace & a 2 car garage. 
Features include: former nursery, 30’x50’ newer shop, 
great Mt. Hood view & many possible uses w/ a conditional 
permit. $969,000. Cornell 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

TOP OF THE LINE ACH. 4235 SF, 9 bedrooms, 
4 full & 4 half baths, separate living quarters for 
the operators with an outside entrance, double car 
garage, large covered patio, fenced back yard & 
tool shed. Great investment and income producing 
property. Priced at $899,900. Cornell 503-939-7146

HOME 2 is adjacent to Home 1. This operating 
Adult Care Home has 4400 SF, 6 bedrooms, and 3.5 
baths. Great investment opportunity with an excellent 
fl oor plan! Low rent payment. Business only priced at 
$100,000. Contact Cornell at 503-939-7146.

RESIDENCE & BUSINESS SOLD IN ONE PACKAGE. 
This one level 2600 SF home includes 6 bedrooms, 4 
baths, large family room, offi ce / den, deck with a hot-tub, 
& a double car garage. Beautiful acreage located only 45 
minutes from Portland International Airport. $565,000. 
Contact Cornell at 503-939-7146.

BEAUTIFUL QUALITY HOME w/ 4295 SF, 9 bdrms, 3 full & 
4 half baths, 2 HVAC systems, & a great floor plan. Great set-
up for a fully operating care home. Wheelchair accessible w/ 
roll-in showers, & 36” doors w/ fire code exits. Walking distance 
to Springwater Trail. $749,000. Cornell 503-939-7146.

FORMER ADULT CARE HOME. This cozy 2568 SF home 
was built in 1950 and contains 5 bedrooms, 2.5 baths, a family 
room, a bonus room that can be converted into a den or office, 
attached 3 car garage, and an outdoor patio. $349,000. For 
more information contact Cornell at 503-9397146.

30 BED RCF: Main building approx. 13,000 SF, 21 
rooms, 10.5 baths, 30’x40’ activity room, commercial 
kitchen. Also 1700 SF three bdrm home, 40’x60’x16’ 
shop, 26’x30’ garage & 24’x24’ 2nd garage. 5 acre 
lot w/ walking trail & pond. Possible Memory Care 
Endorsement. $1,890,000. Cornell (503) 939-7146.   

HOME 3 is an income producing Adult Care 
Home that sits on 10+ acres of beautiful greenery. 
This 2140 SF property has 6 bedrooms, and 3.5 
baths. Rent per month is $1800. Business only 
priced at $100,000. For more information contact 
Cornell at 503-939-7146.

REMODELED BANDON, ORWEST LINN

5 ACRES EXCELLENT INCOME LOCATION! LOCATION COMING SOON

BUSINESS & REAL ESTATE GRESHAM RCFDAMASCUS

READY TO BE RE-LICENSED. This beautiful home 
was built in 2001,  3232 SF, 8 bedrooms, 3 full and 3 half 
baths. It has a great fl oor plan for dual living quarters 
including 2nd kitchen or mother-in-law apartment. 
Close to restaurants, parks & public transportation! 
$619,950. Cris 503-816-9493.

TOP NOTCH SET-UP. Separate living quarters for the 
operators: 4 bdrms including 2 masters, living room, family 
room, kitchen & bonus room. Residents side: 6 private rooms 
w/ baths, spacious common area & kitchenette. 4566 SF, 3 
car attached garage, large deck, 2 balconies, fully fenced & 
landscaped. $874,900. Cornell 503-939-7146

VANCOUVER AFH

MOVE-IN READY

503-661-8990

www.ComfortHospice.org

“The only local Hospice service that SPECIALIZES in 
offering services to Adult Foster Care Homes”

Comfort Always,  Cure Sometimes,  Treat Often

Ana Campean-Petras
Community Relations Director

Referral Hotline: 503-723-1444

Wrap yourself in
 the co

mfort o
f h

os
pic

e.

Brigada multinațională NATO din România, parte a măsurilor de asigurare și descurajare 
de pe fl ancul estic luate la summitul din 2016 de la Varșovia, a fost activată la fi nalul 
săptămânii trecute, în contextul desfășurării în România a celui mai mare exercițiu militar 
multinațional aliat din acest an – Saber Guardian 2017, care reunește 25.000 de soldați din 
23 de țări aliate și partenere.
Ceremonia de activare a Brigăzii Multinaționale Sud-Est (MN BDE-SE) a avut loc la Cincu, 
acolo unde s-a desfășurat un exercițiu întrunit cu trageri de luptă în cadrul Saber Guardian și 
la care au participat și președintele Klaus Iohannis, ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu sau 
președintele Comitetului Militar al NATO, generalul Petr Pavel.
Comandamentul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est (MN BDE-SE) se afl ă în coordonarea 
Comandamentului Multinaţional de Divizie (MND-SE HQ) şi reprezintă una dintre 
măsurile luate în urma Summit-ului NATO de la Varşovia pentru întărirea prezenţei aliate 
înaintate pe segmentul sudic al fl ancului estic al Alianţei.
Brigada multinațională de pe teritoriul României își are sediul la Craiova, conform 
unei decizii a Consiliului Suprem de Apărare a Țării din septembrie 2016, atunci când 
Ministerul Apărării Naționale a decis ca Brigada 2 Infanterie ”Rovine” să preia rolul de 
brigadă multinațională.                                                                          www.caleaeuropeana.ro

Brigada multinațională NATO din România a fost 
activată în cadrul Saber Guardian 2017

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://www.comforthospice.org/
http://www.caleaeuropeana.ro/


 

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

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

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

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

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

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      

On July 14, 2017 Stelian Onufrei offi cially became a candidate for Unites States 
Congress representing the 48th Congressional District located in Orange County, CA. 
Stelian immigrated to the United States in 1983 and quickly set about fi ghting for his 
American Dream. The journey was long and arduous, but he achieved his American 
dream. Now Stelian wants to take that experience, the sacrifi ce, and the hardships and 
fi ght to return Congress to the people. Lets make government work for the people once 
again by showing that We The People will have the last say. 
For more information please visit 
www.romaniantimes.com or www.votestelian.com    Thank you and God Bless!

mailto:louie@oregonrealty.com
mailto:ligiabec@eaglehm.com
http://www.romaniantimes.com/
http://www.votestelian.com/

