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Duminica a 29-a după Rusalii
A celor 10 leproşi
†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare;
Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria

Nerecunoştinţa
este „lepra sufletului”

B

oala leprei era o boală fără leac, ea
îi izola cu desăvârşire de restul
lumii. Leproşii erau ca nişte lepădaţi de lume. Trebuiau să rătăcească fără
nădejde şi fără mângâiere, prin locuri pustii, departe de casă, de familie şi de prieteni,
sortiţi unei suferinţe fără de sfârşit.
Dar într-o zi leproşii au avut bucuria
să‑L întâlnească pe Mântuitorul. A fost de
ajuns un singur strigăt către Dânsul: „Iisuse, Învăţătorule, ai milă de noi! A fost
de‑ajuns o singură vorbă de-a Domnului
Hristos: „Mergeţi şi vă arătaţi preoţilor!”, şi
deodată leproşii s-au curăţit. Mântuitorul
nu le oferă vindecarea pe loc, îi trimite la
preoţi. Nu-i vindecă pe loc pentru că doreşte
să respecte o poruncă a Legii Vechi, care
prevedea că preotul este în măsură să declare dacă cineva este bolnav sau vindecat
de lepră (Lev. cap. 13). Pe de altă parte
dorea să le verifice credinţa, căci nu le
spune acestora că s-au vindecat sau că se
vor vindeca. Dar cel mai important argument pentru care Hristos nu-i vindecă
imediat, este acela de a le descoperi preoţilor că El este Fiul lui Dumnezeu, că El are
putere să vindece orice boală.
Faptul că leproşii nu întreabă nimic,
denotă că s-au încrezut în cuvântul Mântuitorului. Din acest motiv, aflăm din
Evanghelie că în timp ce se îndreptau către
preoţi, şi desigur, înainte de a fi ajuns la ei,
se vindecă. Din cei zece, numai unul se
întoarce la Hristos pentru a-I mulţumi. Iar
acesta era samarinean, deci de un alt neam
faţă de iudei.
„Oare nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă
unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea
slavă lui Dumnezeu decât numai acesta,
care este de alt neam?...” Aceste cuvinte ne
dezvăluie o profundă dezamăgire pe care a
simţit-o Mântuitorul.
Samarineanul singur, a socotit că, înainte
de a fi reintegrat în familie şi în societate,
se cuvine să-şi exprime recunoştinţa faţă de
Binefăcătorul său. El s-a întors din drum şi

Sfânta Evanghelie din Duminică a XXIX-a după Rusalii ne arată cum zece leproşi
s-au vindecat de lepra trupului, dar nu s-au vindecat şi de „lepra sufletului”,
care este nerecunoştinţa sau uitarea binefăcătorului, în afară de unul dintre ei,
şi anume un samarinean care a fost mulţumitor şi recunoscător Mântuitorului
Iisus Hristos pentru vindecarea primită. Cu alte cuvinte, numai unul dintre cei zece
leproşi vindecaţi de lepra trupului avea şi sufletul sănătos, adică sensibil
şi capabil să arate recunoştinţă sau să aducă mulţumire cu bucurie.
I-a mulţumit cu umilinţă lui Iisus. Evanghelistul ne spune că „a căzut cu faţa la
pământ la piciorele lui Iisus”(versetul 16).
Un lepros care nu era încă declarat vindecat
în mod oficial nu avea voie să se apropie în
acest fel de un om sănătos. Se vede însă că
pentru samarineanul acela instanţa supremă
o reprezintă acum Iisus, Mântuitorul său.
Simţământul lui curat şi frumos şi-a primit
răsplata. Dacă pentru ceilalţi nouă Iisus are
un cuvânt amar de reproş (versetele 17-18),
samarineanului recunoscător Iisus i-a zis:
„Scoală-te şi du‑te; credinţa ta te-a mântuit”
(versetul 19). Astfel, deşi toţi zece s-au vindecat trupeşte, doar unul s-a mântuit; doar
samarineanului, Binefăcătorul i-a adăugat
darul infinit mai mare şi de nepreţuit al
mântuirii.
Aşadar, sentimentul cu care ar fi bine să
stăm întotdeauna în faţa Lui Dumnezeu

este recunoştinţa.
Din păcate „mai mult iubeşte binefăcătorul pe cel ce-l miluieşte, decât cel miluit
pe binefăcătorul său” spunea Aristotel şi
iată cum adevărul pentru încă o dată iese la
iveală: mai mult ne iubeşte Dumnezeu decât
Îl iubim noi pe El. Ne iubeşte, ne miluieşte,
ne vindecă, ne ajută în tot ceasul, ne
binecuvântează; iar noi adesea suntem
nemulţumiţi.
Această recunoştinţă este sentimentul divin ce ar trebui să caracterizeze omul. Cu cât
omul este mai recunoscător, cu atât este mai
aproape de Dumnezeu. „Recunoştinţa este
memoria inimii” (Balzac), şi astfel dai întâietate inimii în viaţa ta. Dând întâietate inimii, vei ajunge să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul
tău, şi aşa vei împlini îndemnul Lui. ❖
Diacon Cristian Filiuţă

Când se roagă oamenii
mai mult şi mai din inimă?
„Cât despre inegalităţi,
ele sunt produsul naturii, nu nedreptăţi
şi nu trebuie confundate cu excesele.
Ele aduc cu sine fraternitatea şi astfel
contribuie la viaţa şi armonia lumii.
Într-un mediu de perfectă egalitate,
vieţuirea ar fi nu numai monotonă
şi plictisitoare, dar şi imposibilă.
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atastrofele şi cataclismele, cutremurele, trăsnetele, erupţiile vulcanice, revărsările de ape etc., îşi
au cauzele lor accidentale, uneori cunoscute, alteori necunoscute şi sunt rele,
când ating persoana sau bunurile noastre,
dar au şi efecte morale şi materiale bune:
ne aduc aminte că „dansăm pe vulcani”,
ne descoperă relativitatea vieţii şi a
bunurilor pământeşti, purifică aerul, fertilizează pământul, dezvăluie din adâncuri taine necunoscute, evidenţiază legile
şi forţele generale ale naturii, trezesc
conştiinţele adormite sau pervertite, ne
aduc aminte de Dumnezeu şi ne îngrozesc
de dezordinea care ar domni în lume dacă
s-ar călca legile lui eterne etc. Moartea –
„durerea durerilor”, „plata păcatului” –
face parte din ordinea naturală a vieţii.
Dacă uneori ea vine mai devreme decât ar
trebui, sau merge acolo unde ar trebui
viaţă şi ajutor, iarăşi nu trebuie să punem
numaidecât vina pe Dumnezeu. Moartea
prematură se întâmplă din cauze naturale,
din vina oamenilor, din sămânţa bolilor şi
din alte cauze şi incidente care vin de la
oameni, de la animale, de la natură etc.
De ce să acuzăm numaidecât pe Dumnezeu, când de cele mai multe ori, în astfel
de cazuri, noi suntem vinovaţi: nu muncim
sau muncim prea mult, nu ne lecuim de
bolile contagioase, nu ne îngrijim suficient
sănătatea, abuzăm de puterile trupeşti şi
sufleteşti, nu suntem destul de prevăzători
şi destul de atenţi, ne lăsăm pradă relelor
care bântuie omenirea.
Prin urmare, din atâtea şi atâtea pricini,
existenţa răului nu contrazice existenţa
providenţei divine, ci dimpotrivă – o reclamă. Când sunt nedreptăţiţi, sau în
suferinţe, în vreme de catastrofe şi de
războaie, atunci se roagă oamenii mai
mult şi mai din inimă, şi tot atunci simt
mai aproape mâna ajutătoare şi mângâietoare a lui Dumnezeu. Dovadă că
Providenţa este mai activă atunci când
avem mai multă lipsă de ea. Numai
oamenii slabi în credinţă şi nerăbdători
aşteaptă şi pretind ca, îndată ce apar norii
pe cerul vieţii, să şi dispară. Norii trec,
cerul rămâne senin, şi Dumnezeu rămâne...”(Ilarion V. Felea, „Religia iubirii”,
Editura Reîntregirea, 2009, pp.148-149)

Părintele Ilarion Felea s-a născut la 21
martie 1903, în Valea Brad, jud.
Hunedoara într-o numeroasă familie de
preot, cu 9 copii. Face studii secundare la
licee în Brad (1914-1920) şi Arad (19201922), apoi studii superioare la Academia
teologică „Andreiana” din Sibiu (1922 1926), cu examene de licenţă (1932) şi
doctorat (1939) la Facultatea de Teologie
din Bucureşti, Facultatea de Litere şi
Filozofie din Cluj (absolvent în 1929).
Preot în Valea Brad (1927-1930), în
Arad-Sega (1930-1939), unde a ridicat o
biserică parohială, apoi la catedrala din
Arad (1939-1958), profesor de Dogmatică
şi Apologetică la Academia teologică din
Cluj (1937-1938) şi la cea din Arad (19381948), rector (1947-1948), iconom stavrofor (1947).
A fost redactor al foilor „Biserica şi
Şcoala” (1939-1945) şi „Calea Mântuirii”
din Arad. A colaborat la ziare şi reviste, a
scris studii teologice şi lucrări de popularizare. Culmea cea mai înaltă a
acestor tipărituri o atinge prin ciclul de
cărţi de predici, conferinţe şi meditaţii
religioase, în care a încercat şi a izbutit a
defini esenţa, doctrina şi apologia creştinismului.
Arestat şi deţinut în timpul regimului
comunist (1949-1950, 1958-1961), este
condamnat la 20 de ani muncă silnică
„pentru uneltire contra ordinei sociale” şi
20 ani temniţă grea pentru „activitate
intensă contra clasei muncitoarei şi a
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mişcării revoluţionare”. Detenţia a făcut‑o la Penitenciarul din Gherla, apoi la
cel din Aiud, unde a încetat din viaţă la 18
septembrie 1961.
Înmormântat fără cruce şi fără a i se
cunoaşte locul unde odihnesc rămăşiţele
pământeşti, preotul profesor Ilarion V.
Felea s-a încununat, prin moartea sa, cu
aureola de martir pentru Biserică şi Neam,
aşa cum odinioară au făcut-o strămoşii
săi, moţii, de unde a provenit.A izbutit să
lase în urma sa o seamă de cărţi şi studii
de mare valoare teologică şi culturală, pe
care le-a tipărit când era în viaţă, precum
şi o serie de studii, meditaţii, predici şi
conferinţe de o înaltă spiritualitate creştină, cuprinse în şase volume în manuscris,
salvate cu voia lui Dumnezeu de la
distrugere, o parte editate după 1990. ❖

Hotărâri ale Sfântului Sinod

n ziua de 14 ianuarie 2016, sub
preşedinţia Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, a avut loc prima
şedinţă de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din acest an.
Dintre hotărârile luate de Sfântul
Sinod menţionăm:
1. A încredinţat mandatul său Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
pentru susţinerea poziţiei Bisericii Ortodoxe Române la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care va avea
loc între 22 şi 28 ianuarie 2016 la
Centrul de conferinţe al Patriarhiei
Ecumenice de la Chambésy (lângă
Geneva, Elveţia). Scopul acestei sinaxe
este de a evalua şi valida textele propuse
spre aprobare la viitoarea întrunire a
Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii
Ortodoxe, anunţată pentru luna iunie
2016, în preajma sărbătorii Rusaliilor.
2. A reînnoit apelul de ajutorare a
comunităţilor parohiale cu venituri re-

duse, în special din mediul rural, de
către parohiile cu posibilităţi financiare
mai mari, precum şi de identificarea
unor noi modalităţi şi mijloace de întrajutorare frăţească.
3. A solicitat eparhiilor să examineze
impactul pe care îl au noile reglementări
privind sprijinul acordat de stat cultelor
recunoscute din România asupra activităţilor edilitare şi social filantropice
ale Bisericii.
4. A luat act cu apreciere de iniţiativa
cetăţenească pentru amendarea articolului 48 din Constituţia României în sensul precizării că familia este constituită
prin căsătoria liber consimţită între un
bărbat şi o femeie. Această iniţiativă a
mirenilor aparţinând mai multor culte este
sprijinită de Biserica Ortodoxă Română,
pentru că exprimă învăţătura acesteia
despre familie, precum şi poziţia sa constantă din punct de vedere juridic. ❖
Biroul de presă al Patriarhei Române

Cuviosul Antonie cel Mare,
iubitorul de pustie
Sfântul Cuvios Antonie cel Mare
este unul dintre cei mai mari asceţi
ai creştinismului şi a rămas în istorie
drept începătorul vieţii monahale.
Este prăznuit în Biserica Ortodoxă
la 17 ianuarie.
De la el începe monahismul
de obşte în pustia Egiptului.
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ăscut în satul Coma din Egiptul de
Mijloc, în jurul anului 251, dintr-o
familie de creştini bogaţi, la vârsta
de 18 ani îşi pierde părinţii. Momentul care
i-a deschis calea spre monahism este cel în
care aude la biserică cuvântul Mântuitorului
din Evanghelie (Matei 19, 21), „de voieşti să
fii desăvârşit, mergi, vinde avuţiile tale şi,
venind, urmează Mie”. Sfântul Antonie îşi
împarte averea sa săracilor, iar pe sora sa o
încredinţează unei comunităţi de fecioare,
retrăgându-se în pustie. La început într-o
colibă nu foarte departe de localitatea de
obârşie, sub ascultarea unui alt ascet din
zonă, mai bătrân şi mai experimentat. Se
luptă pentru a se lepăda de toate patimile şi
slăbiciunile firii omeneşti, să se depărteze
de grija şi pofta lumească, pentru a merge
pe drumul desăvârşirii. Până la vârsta de 35
de ani îşi petrece viaţa ascetică în acea
colibă de la marginea satului natal, iar apoi
va trăi într-un mormânt părăsit. Alţi 20 de
ani îi va trăi într-o cetate părăsită, situată pe
malul drept al Nilului, la locul numit Ispir.
Pe la anul 312 porneşte într-o călătorie
de trei zile şi trei nopţi spre Muntele Kolzim,
ce se află în inima deşertului, în partea de
est a Egiptului. Aici va întemeia mănăstirea
care-i poartă numele până astăzi, şi pe care
în septembrie 2007 un grup de pelerini de
la parohia Şerban Vodă l-au vizitat, călăuziţi
fiind de Părintele Dinu. Fotografiile din
acest articol sunt chiar din acel pelerinaj, de
la Mănăstirea Sfântului Antonie.
Până în anul 356, anul plecării Sfântului
Antonie din această lume, nu părăseşte
acest loc decât în două rânduri: o dată
pentru a-şi vizita ucenicii şi a doua oară
face o călătorie la Alexandria, pentru a-l
susţine pe Sfântul Atanasie cel Mare în
lupta sa cu erezia ariană.
Viaţa sa de asceză şi rugăciune de la
Muntele Kolzim este tulburată doar de
oamenii care vin în număr foarte mare
pentru a-i vindeca. Sfântul Antonie le spune
că Mântuitorul Iisus Hristos face minuni,
Lui să se roage şi să-I mulţumească, căci
prin credinţă şi rugăciune vor fi izbăviţi de
Domnul.
Sfântul Antonie cel Mare a fost un mare
învăţător al călugărilor, Patericul păstrându‑ne până azi cuvintele sale pline de
înţelepciune şi adevăr. Era şi un mare

văzător cu duhul, căci în timp ce se ruga, a
văzut sfârşitul plin de lumină al vieţii
prietenului său Amun, care trăia la o
distanţă de 13 zile de mers faţă de Muntele
Kolzim.
Sfântul Atanasie cel Mare, cel care i-a
scris viaţa îmediat după adormirea sa,
spune că Sfântul Antonie a trăit până la
vârsta de 105 ani, şi că şi-a cunoscut mai
dinainte sfârşitul, poruncind ucenicilor săi
apropiaţi să nu dezvăluie nimănui locul în
care a fost îngropat. Aceştia au păstrat taina
tot restul vieţii.
Sfântul Antonie a fost omul sfinţeniei, al
credinţei şi al urmării necondiţionate a
cuvintelor Mântuitorului. De aceea, pentru

noi este astăzi un model şi o culme a vieţii
duhovniceşti într-o societate în care reperele
morale sunt tot mai puţine. Sfântul Antonie
cel Mare s-a confruntat şi el cu o societate
ostilă creştinismului. Tocmai pentru acest
motiv, este pentru noi un model al păstrării
credinţei şi al afirmării ei, indiferent de
timpul în care trăim. Până astăzi el ne arată
că sfinţenia nu este apanajul unei generaţii,
al unui timp din istorie, ci este răspunsul
permanent al creştinului autentic, plin de
iubire, credinţă şi fapte bune, la iubirea lui
Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului. Şi nimic nu justifică lipsa de
credinţă prin contextul istoric şi social,
secularizant şi globalizant în care trăim. ❖

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 17 - 24 IANUARIE 2016
ZIUA	ORA	
SLUJBE/activităţi
Duminică 17 ianuarie 0800-1200 Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproşi)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 20 ianuarie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 22 ianuarie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 23 ianuarie
0730-0930 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor
1800-1900 Vecernie
Duminică 24 ianuarie 0800-1200 Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihoni)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie
În anul 2016, în Biserica Şerban Vodă, în fiecare duminică la ora 17:00, vor avea loc

seri catehetice – conferinţe

susţinute de preoţii bisericii şi de invitaţi: profesori şi oameni de cultură. Întrucât anul 2016 este dedicat
educaţiei religioase a tinerilor, îi invităm în primul rând pe tineri să participe la aceste conferinţe,
dar şi pe toţi cei dornici să cunoască adevărul de credinţă. Conferinţele se vor desfăşura în două părţi:
❖ susţinerea temei de către preoţii bisericii şi invitaţii acestora
❖ întrebări şi răspunsuri pe marginea temei prezentate

Duminică 24.01.2015, ora 17:00, Diac. Prof. Dr. Ioan Caraza
va susţine conferinţa cu tema

Sfânta Scriptură în Biserică - traduceri, ediţii şi împortanţă

S

Abuzurile Barnevernet
şi adevărul despre cazul Bodnariu

ituaţia este extrem de complicată,
iar cazul deschide de fapt o cutie a
Pandorei: Norvegia lasă Protecţia
Copilului pe mâinile unui Oficiu de
Protecţie a Copilului care are mai mult
menirea de a lua copii din familiile naturale
şi de a-i da unor părinţi ce sunt bine susţinuţi
financiar de stat pentru aceasta, decât de a
apăra copilul de adevăratele abuzuri. Să
spunem numai că Norvegia este o ţară
bogată, dar aproape atee şi care are o rată
foarte înaltă a căsătoriilor între rude.
Căsătoria între persoane de acelaşi sex a
fost aprobată în această ţară din 2009, după
legiferarea parteneriatele civile din anul
1993. Educaţia „sexuală” se face aproape
din faşă şi ea însistă asupra cunoaşterii
sexuale şi a identităţii de gen încă din
copilărie. Familia are din ce în ce mai
puţine drepturi, unul din cinci copii este
luat şi dat spre adopţie! Această ultimă cifră
este dată chiar de ambasadoarea Norvegiei
în România. Deci 2 din 10 copii sunt luaţi
de lângă părinţii lor. Motivele pentru care
sunt îndepărtaţi sunt de cele mai multe ori
ridicole. Părinţii nu mai au nici un fel de
drepturi, iar copii le au pe toate. De altfel
cuvântul copiilor, chiar dacă sunt foarte
mici, este mai important decât al părinţilor.
Un coşmar deci pentru sute de mii de familii
cărora le sunt luaţi copiii pentru totdeauna.
Multe lucruri despre acest sistem mai
presus de lege şi drepturile omului apar
acum pentru opinia publică din România.
Ele trebuie ştiute, cântărite, apreciate la
justa valoare. Aflate cauzele, interesele şi
evoluţia globală a acestei situaţii. Căci este
un sistem care s-ar putea extinde şi în alte
ţări sau care i-ar putea afecta şi pe românii
din diaspora.
Vă propunem câteva fragmente dintr-un
articol al Ioanei Ivan - „Un avocat norvegian
demască abuzurile Barnevernet şi spune
adevărul despre cazul Bodnariu” de pe siteul activenews.ro. Textul se referă la o
emisiune a postului Credo TV în care
Marius Reikerås, un avocat norvegian şi
apărător al drepturilor omului vorbeşte
despre abuzurile Barnevernet în Norvegia
şi oferă o imagine reală a acestei instituţii,
explicând şi cazul Bodnariu.
„Guvernul nostru a creat acest sistem
(n.r. Barnevernet) în 1992 şi a admis că
această comisie ce coordonează sistemul nu
e la nivelul unui tribunal. [...] toată această
structură nu se raportează şi subordonează
sistemului de drepturi ale omului din
Uniunea Europeană sau din lume. Potrivit
acestei legi norvegiene, aceste comisii
regionale ce se ocupă de protecţia copilului
pot păstra secrete cu privire la cazurile lor

Drama familiei Bodnariu din Norvegia a îndurerat o lume întreagă, căci oameni
de pe toate continentele au ieşit în stradă pentru a atrage atenţia asupra abuzurilor
din acest caz şi determinarea autorităţilor norvegiene să răspundă
potrivit cu Drepturile fundamentale ale omului.
şi nu sunt obligate să dea socoteală nimănui.
Membrii acestor comisii sunt numiţi de
politicieni, ceea ce înseamnă că nu sunt
independenţi cum ar trebui.
Sistemul a fost creat în 1992 şi de atunci
nicio familie afectată de Barnevernet nu
şi‑a primit niciun drept fundamental al
familiei deoarece guvernul norvegian a
acceptat ca aceste comisii regionale ale
Barnevernet să ignore valorile drepturilor
omului. Aşadar, în 95%-96% din toate
aceste cazuri, decizia finală este în favorea
comisiei regionale ce evaluează cazul.
Durează luni de zile pentru apel la prima
fază de tribunal regional, iar între timp
serviciile sociale vor susţine că minorii s‑au
detaşat de părinţii lor şi s-au ataşat de noii
lor părinţi. Deci, istoria acestui sistem
spune că, pe măsură ce trece timpul odată
ce copii au fost luaţi şi duşi în alte familii,
este extrem de greu să-i mai iei înapoi.
Aici este o mare diferenţă şi contradicţie
între ceea ce spune guvernul norvegian şi
ce spun actele de drepturi ale omului, aşa
cum sunt în lume şi în Uniunea Europeană.
Acestea spun că a lua copiii din familia lor
este o acţiune temporară până lucrurile se
corectează în familia aceea, în timp ce
sistemul acesta de protecţie al copilui spune
că, odată ce s-au luat aceste măsuri, ele
devin permanente”, a explicat avocatul
norvegian.
Marius Reikerås a vorbit şi despre experienţa sa personală cu Barnevernet şi
aceste situaţii.
„Am fost implicat în asemenea cazuri
mulţi, mulţi ani, dar am început să-mi dau
seama de problemele mari pe care le creează

Barnevernet cam prin anul 2010. [...] Nu
înţelegeam de ce aceste familii normale şi
care erau familii foarte bune, ar putea avea
probleme cu serviciile sociale. Aşa că în
2010 am început să compar legile internaţionale şi comune, acceptate de drepturile omului cu legile Norvegiei. Aşadar,
am luat cam 100 de decizii ale comisiilor
regionale, le-am studiat şi am găsit un lucru
foarte interesant. Toate aceste decizii arată
intenţia clară, încă de la început, de a lua
copiii permanent. Atunci mi-am dat seama
că, prin acest lucru, se violează drepturile
omului pe care ne-am angajat să le
respectăm.
În 1996, s-a dat o decizie judecătorească
în Tribunalul Drepturilor Omului împotriva
Norvegiei pentru violarea articolul numărul
8 din Drepturile Omului care este exact
acelaşi articol aplicabil familiei Bodnariu.
În acea decizie s-a menţionat că a lua copilul
dintr-o familie trebuie să fie un act temporar
iar guvernul trebuia să dea înapoi copiii
familiei imediat ce se rezolvă situaţia. De
patru ori s-au luat aceste decizii în Curtea
Internaţională deoarece Norvegia ia dreptul
omului de a fi considerat nevinovat până la
terminarea procesului. Apoi, în 2007, s-a
dat o decizie împotriva Barnevernet în Norvegia pentru că sistemul a fabricat acuzaţii
împotriva familiei. Adunând aceste decizii,
mi-a fost imposibil să înţeleg cum guvernul
norvegian poate să continue cu aceste
încălcări. Am simţit că e o misiune pentru
mine să fac tot ce pot pentru ca guvernul
Norvegiei să se supună acestor drepturi
internaţionale”, a mai explicat avocatul
norvegian. ❖
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