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La 150 de ani de la inaugurarea sa, desfășurată în prezența împăratului Austro-Ungariei, Franz
Josef I, Sinagoga din Cetate a fost rededicată menirii sale, întrerupte de aproape patru decenii.
După un lung proces de restaurare, Federația Comunităților Evreiești din România și Comunitatea
Evreilor din Timișoara au organizat, la data de 6 mai a.c., o ceremonie de reinaugurare a acestui
monument istoric, deosebit de important pentru orașul Timișoara, pentru istoria evreilor din România și pentru istoria României, în general.
În paginile ce urmează redăm discursurile tuturor invitaților care au luat cuvântul la ceremonia
de reinaugurare a Sinagogii din Cetate.
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Silviu VEXLER,
deputat, președintele
Federației Comunităților Evreiești
din România - Cultul Mozaic

„Doamnelor și domnilor,
În urmă cu 150 de ani, în această sală pășea
împăratul Austriei, regele Ungariei, Franz Josef, iar
pentru prima dată în istorie un șef de stat inaugura
o sinagogă. A fost un moment unic ce a declanșat o
poveste unică și astăzi, Sinagoga din Cetate în care
ne aflăm este o minune care surprinde prin fiecare
trăire. Înțelegerea pentru ceea ce înseamnă viața de
cult și particularitățile acesteia pentru fiecare dintre
noi, sublinierea rolului istoric și contribuția cultelor la
realizarea României moderne de astăzi, importanța
sprijinirii vieții religioase și a tradițiilor individuale ale
fiecărui cult, toate aceste elemente au un rol determinant pentru întreaga societate.
De-a lungul anilor ni s-a spus adeseori într-un mod
foarte insistent că nu are rost să continuăm cu restaurarea sinagogilor. Pentru cine, pentru ce, de ce? Cu
toate acestea, Federația Comunităților Evreiești din
România a luptat și continuă să lupte cu toată puterea
pentru acest ideal – un ideal al tuturor comunităților
din țara noastră. Pentru fiecare evreu, o sinagogă
este, înainte de orice, locul care păstrează sufletul și
amintirea comunității evreiești pe care o deservește.
O datorie sacră, în mod evident. În ultima perioadă,
cei care au văzut evoluția acestui loc, cei care au văzut sentimentul când schelele au fost înlăturate după
aproape 40 de ani de la momentul în care sinagoga a
fost închisă au spus că este un vis care a devenit realitate. Este adevărat că visurile pot aduce speranță,
dar ele au nevoie de oameni. Au nevoie de oameni și
de dorință pentru a deveni realitate. Altfel, atunci când
deschizi ochii și privești în jur totul a dispărut. Ceea
ce vedeți astăzi aici a început exclusiv datorită curajului de a visa și mai ales datorită convingerii a trei
persoane – predecesorul meu, dr. Aurel Vainer, care
a fost declanșatorul, președinta Comunității Evreilor
din Timișoara, Luciana Friedmann, și domnul Victor
Opaschi, secretar de stat pentru Culte, care a insuflat
speranța necesară. Recunosc că, atunci când mi-au
spus pentru prima dată despre această idee, nu am
fost convins, am spus că nu este posibil, nu am văzut
care ar fi modul de a-l duce la îndeplinire. Dar voința

membrilor comunității evreiești din Timișoara, dragostea lor pentru acest lăcaș de cult cu totul special a fost
mult prea puternică. Îmi doresc să cred că astăzi, împreună, am reușit să răsplătim încrederea și răbdarea
lor care, de fiecare dată, spuneau: ajungem și acolo.
În primele zile ale acestui demers, când ideile,
speranțele și discursurile trebuie transformate în realitate, i-am solicitat sprijinul unui demnitar proaspăt
numit la momentul respectiv, mai exact în funcția
de viceprim-ministru al României. Am făcut-o fiind
convins că va refuza. Cu toate acestea, spre șocul
meu cel puțin, răspunsul domniei-sale a fost simplu – DA. Ca atare, domnule președinte al Camerei
Deputaților, Marcel Ciolacu, după toți acești ani, vă
spun mulțumesc pentru acea zi.
În acel moment, Guvernul României, indiferent de
configurația sa politică, a fost un susținător esențial
al Sinagogii din Cetate, iar datorită domnului Dominic
Fritz, primăria municipiului Timișoara a devenit și continuă să fie un partener de încredere al comunității.
Viitorul se construiește cu enorm de multă muncă și
sacrificii, cu speranțe și încercări. Eșuezi de foarte
multe ori. Soluția este să încerci din nou și din nou
până reușești.
Într-o perioadă când violența și ura au devenit normalitate, vreau să salut prezența la acest eveniment
a liderilor cultelor religioase din România, prietenii
mei. Prietenia care ne leagă și respectul reciproc între comunitățile noastre sunt un simbol al normalității,
un motiv de mândrie pentru întreaga Românie și o
speranță pentru un viitor luminos. Cine ar fi crezut că
este posibil?!
Vreau să subliniez și un gest unic despre care nu
am vorbit niciodată. Acest demers major, restaurarea
Sinagogii din Cetate, s-a blocat de numeroase ori.
Eram gata să renunțăm și să abandonăm ce făceam.
Ajutorul nesperat a venit din partea Forumului Democrat al Germanilor din România și a colegului meu,
domnul deputat Ovidiu Ganț. Nu am menționat niciodată acest lucru, nici ei nu au făcut-o, dar o fac acum
și spun din nou: mulțumesc.
În ultimii ani am văzut de prea multe ori ce efecte
are nepăsarea, am văzut creșterea incidentelor cu
caracter antisemit, am văzut indiferența unei părți a
sistemului judiciar față de gravitatea acestor acțiuni
și față de tentativele de reabilitare a unor criminali
de război, care au fost privite cu multă îngăduință.
Am simțit presiunile care s-au făcut asupra Federației
Comunităților Evreiești din România, vizibile sau invizibile. Cu toate acestea, în tradiția iudaică există
credința că un cuvânt poate schimba lumea. Doar un
cuvânt poate face diferența între bucurie și tristețe,
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între durere și salvare. Evenimentul de astăzi, care la
rândul său era doar o dorință, a fost salvat de un voluntar, colegul meu, domnul Slavoliub Adnagi, care,
voluntar fiind, și-a luat angajamentul că va reuși să îl
ducă la îndeplinire. Recunosc că a refuzat să renunțe
chiar și atunci când eu i-am cerut să o facă. Fără
domnia-sa, astăzi nu am fi fost aici. Sinagoga din Cetate este, înainte de orice, un simbol al normalității,
al loialității evreilor pentru România, al respectului
pe care evreii îl au pentru Timișoara. În ceea ce mă
privește, am o convingere de nestrămutat în viitorul
vieții evreiești din România. Sunt recunoscător cu
adevărat Corpului Diplomatic și membrilor Corpului
Diplomatic prezenți aici pentru susținerea pe care
ne-au acordat-o în permanență pentru protejarea
vieții evreiești. Nu uitați că sunteți întotdeauna bine
veniți aici, ușa FCER și a CE Timișoara este deschisă
pentru toți cei care vor să ne cunoască.

Marele Rabin al României, Menachem Hacohen,
îmi spunea că dacă ai o credință atât de puternică, o
dorință de nestrămutat, Dumnezeu îți va ieși în cale,
într-o formă sau alta. A avut dreptate, iar prezența
dvs. aici este această dorință. Tuturor celor care au
contribuit la salvarea acestui lăcaș de cult închis de
peste 40 de ani vă mulțumesc din suflet. Tuturor celor
care nu au crezut că ziua de astăzi este posibilă, tuturor celor care ne-au spus permanent să renunțăm,
celor care ne-au spus că nu are rost, vă mulțumesc.
Ați reușit să fiți cea mai bună motivație de care aveam
nevoie. Vă mulțumesc din suflet fiecăruia dintre dvs.
pentru efortul pe care l-ați făcut să fiți prezenți astăzi
aici și pentru gestul dvs. de demnitate. În cuvintele
lui Shimon Peres – omul politic pe care poate l-am
admirat și îl admir cel mai mult – permiteți-mi să rămân un optimist, permiteți-mi să rămân un visător al
poporului meu.”

Marcel CIOLACU,
președintele Camerei Deputaților
„Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Excelențele Voastre,
Doamnă vicepreședintă,
Am primit cu bucurie și emoție invitația de a participa la ceremonia dedicată redeschiderii Sinagogii
din Cetate, monument istoric de importanță națională,
emblematic pentru orașul Timișoara. Participarea la
inaugurare în urmă cu 150 de ani a însuși împăratului Franz Josef I este o dovadă a prestigiului și a
anvergurii comunității care a ridicat acest edificiu. Îmi
doresc ca, pe viitor, acest monument cultural să fie
un catalizator pentru sporirea comunității intens decimate în secolul trecut. Reprezentanții comunității
evreiești contribuie în mod substanțial la dezvoltarea
economică, la îmbogățirea vieții culturale, a identității
noastre, în ansamblu. Este, deci, în interesul nostru,
al tuturor, ca această comunitate să își recapete strălucirea din acele vremuri și să își mențină vie istoria și
tradițiile, dar și să continue să reprezinte unul dintre
elementele de bază ale orașului dvs., atât de frumos
în diversitatea sa culturală.
Ne leagă de acest loc amintirea unor minți strălucite și a unor suflete mari – rabinul Ernest Neumann și
Înaltpreasfințitul Mitropolit Nicolae, simboluri ale unor
societăți avansate, în conceptele atât de prețuite în
zilele noastre. Mai ales în aceste momente dificile de
la granițele țării noastre este necesar să rămânem
fermi în apărarea valorilor fundamentale. De aceea evenimentul de astăzi capătă valențe sporite în
ceea ce privește evidențierea nevoii de solidaritate,
toleranță, de deschidere și dialog, de combatere a
derapajelor și manifestărilor extremiste. Lupta împotriva discriminării reprezintă una dintre coordonatele

esențiale ale societății noastre moderne și un obiectiv
permanent pe care trebuie să îl protejăm prin educarea tinerei generații, prin măsuri pentru promovarea
diversității culturale și, iată, prin restaurarea monumentelor-simbol ale istoriei noastre comune.
În acest sens, vă rog să îmi permiteți să reiterez
întreaga mea apreciere și atașamentul profund față
de relațiile speciale pe care le-am dezvoltat de-a
lungul timpului cu FCER. De asemenea, este un
bun moment pentru a-mi exprima aprecierea pentru
președintele FCER, colegul și prietenul meu în Camera Deputaților, Silviu Vexler, care îndeplinește cu
onoare viziunea de Înalt Reprezentant al Parlamentului României pentru Combaterea Antisemitismului.
În egală măsură, în acest cadru de sărbătoare, adresez cele mai sincere urări de bunăstare, pace și prosperitate tuturor membrilor comunităților evreiești și cu
ocazia Zilei Naționale a Statului Israel – partenerul
și aliatul României cel mai important din Orientul
Mijlociu.”
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Katrin GOERING-ECKARDT,
vicepreședinta Bundestagului (Parlamentul
Republicii Federale Germania)
„Domnule președinte Ciolacu,
Domnule Vexler,
Stimată doamnă Friedmann,
Stimați miniștri,
Stimați demnitari,
Stimați membri ai comunității evreiești,
Stimați și dragi prieteni ai comunității evreiești,
Ce frumos că suntem astăzi aici! Noua sinagogă va deveni o bijuterie extraordinară a Timișoarei.
Ziarul de duminică din Budapesta dădea ca sigură
această informație din anul 1864. Pe atunci, în ziar
scria: sperăm că această sinagogă nu va servi doar
drept loc de rugăciune, ci și drept monument al bunei
înțelegeri și al spiritului de sacrificiu de care vor da
dovadă credincioșii săi. Sinagoga este o bijuterie și
este minunat că poate din nou să strălucească la 150
de ani de la inaugurarea sa. Este un simbol pentru
viața evreiască din acest oraș, care a marcat într-o
deosebită măsură Timișoara din punct de vedere arhitectural, religios, istoric și cultural.
Stimate domnule primar, astăzi orașul dvs. strălu
cește încă o dată, mult mai luminos, dincolo de hotarele acestei țări. Sinagoga este și o rază de speranță
pentru Europa, pentru multele secole de istorie comună care ne unesc. O istorie care cunoaște și perioade tulburi, întunecate; și mai ales noi, germanii,
avem vina noastră. De aceea sunt cu atât mai bucuroasă că și în țara mea, în Germania, viața evreiască înflorește tot mai mult. Sunt bucuroasă și că
ne asumăm responsabilitatea noastră istorică, că ne
implicăm pentru a combate antisemitismul și ura, la
fel cum o faceți și dvs. în Parlamentul României, și
că lucrăm împreună astfel ca Holocaustul să nu se
repete vreodată în nicio țară din lume. Atrocitățile războiului s-au întors în Europa, odată cu atacul Rusiei
asupra Ucrainei s-a rupt ordinea de pace din Europa,
această pace care a ținut lumea în echilibru timp de
decenii a fost distrusă.
Au trecut peste trei decenii de când în această sinagogă a avut loc ultima ceremonie religioasă. Pe atunci,
Berlinul era împărțit în două de un zid, iar în Europa
eram despărțiți de o cortină de fier. Însă dorința popoarelor noastre de democrație și de libertate a fost mai
puternică și nimeni nu știe acest lucru mai bine decât
oamenii din Timișoara, care au pornit în 1989 revoluția
în România lui Ceaușescu. Este important să aducem
aminte acest lucru mai ales în această perioadă. Subliniez acest lucru pentru că sunt unul dintre participanții
la revoluțiile pașnice din Germania de Est, de la Leipzig
și Erfurt. Acum, în acest loc, oamenii se vor ruga din
nou. Ce moment minunat va fi acela în care în interiorul
acestor ziduri va răsuna din nou Shema Israel! Vă doresc ca lumina acestei sinagogi să prindă din nou putere și să radieze, să fie puternică pentru înflorirea vieții
evreiești din acest stat, să treacă dincolo de comuni-

tatea evreiască, să ajungă la următoarea generație, la
oameni de diferite credințe din acest oraș.
La doar câțiva ani de la căderea Zidului Berlinului
și a Cortinei de Fier, în aprilie 1992, a fost încheiat
tratatul de prietenie dintre România și Germania, iar
acesta a dat roade. Țările noastre au crescut împreună, s-au apropiat, în domeniul economic, științific,
educațional și cultural, ca parteneri de încredere și,
aș spune astăzi, ca prieteni în relația bilaterală și europeană și mai ales în ceea ce privește combaterea
antisemitismului, dar mai ales în ceea ce privește
dezvoltarea valorilor democrației și valorilor liberale
în Europa. Și toate acestea nu în pofida, ci pentru că
avem idei și perspective diferite. Această diversitate
este un atu care caracterizează democrațiile, la fel
cum caracterizează și această sinagogă. Și sinagoga
este un simbol al diversității. Acest lucru este evident
în arhitectura sa, în bogăția inspirației arhitectonice
de origini diferite – avem elemente maure care stau
alături de simbolistica evreiască. Această sinagogă
este la fel de diversă, bogată și deschisă precum este
orașul în care se află – Timișoara, Capitală Culturală
Europeană în anul 2023. Orașul și sinagoga reprezintă o punte de legătură între Vest și Est. Punți de
legătură între culturi a clădit mereu și minoritatea germană din România – este un lucru valoros.
Cadoul pe care l-am adus astăzi cu mine este Biblia Israelită tradusă de rabinul și filosoful Ludwig Philippson. Această lucrare a marcat viața evreiască din
secolele XIX-XX. El a reușit să transpună frumusețea
originalului ebraic în limba germană, astfel creându-se
legătura între frumusețea acestei opere și frumusețea
acestui loc. Sunt protestantă și știu cât de importante sunt în credință traducerile, cât de important este
ca cuvintele din limba originală să fie bine și frumos
transpuse în traducere. Vă felicit pe toți pentru acest
loc extraordinar, pentru această construcție unică ce
reprezintă foarte multe, vă reprezintă orașul și reprezintă tot ceea ce caracterizează acest oraș și comunitatea evreiască. Această sinagogă este o bijuterie,
însă adevărata sa bogăție constă în oamenii care au
făcut posibil acest lucru. Vă mulțumesc tuturor din suflet, Șalom pentru acest loc minunat, Șalom pentru
comunitatea evreiască și Șalom pentru noi toți!”

6

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 608-609 (1408-1409) – 1 - 30 Iunie 2022

Mircea ABRUDEAN,
șeful Cancelariei prim-ministrului
României, a transmis mesajul lui
NICOLAE CIUCĂ
„Domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule președinte al Federației Comunităților Evreiești
din România – Cultul Mozaic, domnilor miniștri, domnule consilier prezidențial, Excelențele Voastre, domnilor ambasadori, onorați conducători și reprezentanți
ai cultelor religioase din țară, onorată adunare!
Îmi exprim regretul că nu pot participa personal
la acest eveniment, asigurându-vă de prețuirea și
respectul pe care vi le port. Am participat la Templul
Coral din București, la comemorarea victimelor Holocaustului din România și ale pogromului legionar
antievreiesc din București, acea dezlănțuire de ură,
barbarie și crime care au atins paroxismul în zilele
din 21-23 ianuarie 1941, prin jefuirea și masacrarea
populației evreiești din București și prin incendierea
unor importante lăcașuri de cult care îi aparțineau.
Asemenea momente comemorative, dureroase nu
pot și nu trebuie să justifice, să falsifice sau să nege
o realitate tragică trăită de compatrioți de-ai noștri.
Este datoria noastră nu doar de a ne aduce aminte
de suferința de neimaginat a victimelor Holocaustului, dar mai ales de a educa generațiile prezente și
viitoare pentru ca asemenea crime abominabile să
nu mai fie niciodată posibile.
După Revoluția din decembrie 1989, România a
înregistrat progrese deosebite în privința recuperării
memoriei Holocaustului atât la nivel educațional, cât
și în privința adoptării unei legislații coerente în domeniul combaterii antisemitismului, a negaționismului, a
rasismului și a xenofobiei. De asemenea, România
a adoptat, în anul 2021, și prima strategie națională
pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, a
xenofobiei, a radicalizării și a discursului instigator la
ură, aferentă perioadei 2021-2023.
Onorată adunare, în cuvântul rostit la Templul Coral cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, subliniam faptul că, vreme
de secole, soarta evreilor din România a fost strâns
legată de soarta poporului român. Prin cultura și
tradițiile specifice, prin participarea la toate dimensiunile vieții cetății, evreii din România au contribuit
la consolidarea identității naționale. Când vorbim de
comunitățile evreiești din România, primul reflex ne
poartă la sinagogi, instituții esențiale pentru identitatea evreilor din țara noastră și din lume. Sinagoga
a fost întotdeauna prezentă în viața fiecărui evreu,
reprezentând un loc de adunare, de rugăciune și de
învățătură. Fiecare dintre sinagogile existente astăzi
în patrimoniul național și universal este o pecete, o
dovadă de necontestat a prezenței evreilor de-a lungul vremii. Istoria sinagogilor din România este legată
organic nu numai de identitatea comunității evreiești,

ci și de parcursul întregii societăți românești. Mai
ales în universul urban, populația evreiască a reprezentat un vehicul al modernizării, al dialogului dintre
civilizații și al păcii confesionale.
În condițiile scăderii numerice a comunității
evreiești din România ultimelor decenii, repunerea
în valoare a patrimoniului evreiesc atât de bogat din
țara noastră a fost și rămâne o urgență atât pentru
comunitate, cât și pentru statul român. Comunitatea
evreiască trăiește, poate mai mult ca oricare alta, nevoia memoriei, iar locul prin excelență în care sunt
păstrate și actualizate memoria și tradiția comunității
este sinagoga. Monument istorie și arhitectonic deopotrivă, sinagoga reinaugurată astăzi restituie
Timișoarei un fragment important, să-și păstreze și
să-și afirme propria identitate. De asemenea, oferă
publicului o implicită mărturie pentru prezent și viitor,
este vitalitatea pluralismului religios într-un oraș prin
excelență european.
Sinagoga din Cetate este un reper în viața spirituală și culturală a Timișoarei, loc al întâlnirii dintre culturi, etnii și religii și un autentic model de toleranță și
de conviețuire religioasă. De altfel, întreaga regiune a
Banatului s-a remarcat în decursul timpului ca un model de pace socială, de multiculturalitate și armonie
interreligioasă. În ultimul deceniu, Guvernul României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, a acordat
un important sprijin financiar pentru reabilitarea și punerea în valoare a numeroase sinagogi, monumente
istorice din București și din țară. Prezența dumneavoastră la acest eveniment, distinși conducători și
reprezentanți ai cultelor religioase, ilustrează faptul că
diversitatea etnică și religioasă a României reprezintă
o valoare pe care o prețuim și o valorificăm, un semn
de efervescență spirituală, culturală și socială. Libertatea religioasă, pluralismul, toleranța, înțelegerea și
respectul față de Celălalt sunt chintesența definirii
unui spațiu de conviețuire pașnică și armonioasă prin
participarea tuturor comunităților etnice și religioase
la edificarea unui destin comun.
Așa cum spuneam și la întâlnirea cu reprezentanții
cultelor religioase din decembrie anul trecut, Guvernul României are datoria de a valoriza contribuția
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inestimabilă pe care cultele din țara noastră o aduc
spiritualității și culturii naționale, prin susținerea demersurilor de restaurare și reconstituire a patrimoniului acestora. În încheiere, vreau să vă felicit. Felicit conducerea Federației Comunităților Evreiești din
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România – Cultul Mozaic, Comunitatea Evreilor din
Timișoara, Secretariatul de Stat pentru Culte și pe toți
cei care au contribuit la reabilitarea și reinaugurarea
Sinagogii din Cetate. Șabat Șalom! Să fie pace pe
Pământ!”

Vasile DÎNCU,
ministrul apărării naționale

„Domnule vicepreședinte, domnilor parlamentari,
domnule președinte Silviu Vexler, domnilor consilieri,
domnule primar, onorați invitați!
Este o mare onoare pentru mine să fim împreună aici, când se desfășoară un gest excepțional de
cultură și de umanitate. Cred că a redeschide o sinagogă de o asemenea valoare este o fereastră de lumină deschisă în tavanul destul de întunecat al lumii
noastre de astăzi. Trăim o criză a valorilor – o criză a
sensului, în această perioadă –, și cred că asta face
să ne dispară o serie din stereotipurile noastre vechi
despre cum funcționează lumea. Am crezut într-o
pace eternă, am făcut o diplomație fără perspectivă,
am ascuns răul care exista în această perioadă și am
crezut că totul va fi bine, nu va mai exista crimă, nu
va mai exista război și toate lucrurile vor merge spre
un progres pentru care nu trebuie nici să acționăm,
nici să facem jertfe. Cum spune politologul meu preferat, Hannah Arendt, răul se poate banaliza, și asta
pentru că el poate fi făcut de oameni simpli care, la
un moment dat, nu înțeleg mersul lumii, care sunt robi
ai unui sistem, care în fața problemelor evadează în
ură, pentru că, așa cum vedem, ura este câteodată
un mult mai viral sentiment, o emoție mult mai puternică, una care unește, uneori, mai mult decât iubirea.
Această sinagogă a fost tot timpul, în cei 150 de
ani, chiar și în perioada în care n-a funcționat, un loc
al ecumenismului, al spiritului de unitate. Pentru că
suntem aici evrei, români, germani și alte etnii, aș
vrea să o evoc nu numai pe Hannah Arendt, ci și pe
Hédi Fried, pe care am întâlnit-o datorită prietenului
meu Ovidiu Ganț. Ea era parcă un înger – născută în
1924, țin bine minte când mi-a spus –, o ființă de aer.
Și ea mi-a spus: «Pot să trăiesc atât de mult pentru
că eu nu sunt o ființă în sensul comun al termenului,

eu sunt o mărturie!» Ea era o mărturie a Holocaustului. M-a impresionat foarte mult acest lucru. Părintele
Bartolomeu Anania spunea că, în ultima vreme, «a
crescut iarbă pe cărările dintre noi». Același lucru,
că am început să uităm că suntem egali, că putem
să fim prieteni, îl spunea recent Papa Francisc într-o
enciclică Fratelli tutti: «Am uitat de prietenia socială.»
Adică acea prietenie care ne leagă dincolo de relația
directă, care ne leagă generic unii de alții, ca oameni.
Astăzi ne dăm seama tot mai mult că indiferența
poate să ucidă. În zilele noastre ne lovim de o teorie
despre neutralism și neutralitate. Primesc zilnic sute
de mesaje – să nu sprijinim Ucraina, pentru că nu e
treaba noastră; de ce să intrăm noi într-un conflict
care nu e al nostru? Sigur că totalitarismele au greșit
atunci când au construit vinovății colective, găsind
dușmani comuni în etnii, religii. Dar astăzi putem să
spunem un singur lucru: nu suntem toți vinovați, dar
toți suntem responsabili. Și ceea ce se întâmplă aici,
lupta pe care a dus-o domnul președinte Vexler, cu
prietenii lui și cu oamenii care l-au ajutat, face parte
din acest sentiment al responsabilității – sentimentul
că ne pasă de trecut, dar că ne pasă și de viitor.
Sunt bucuros că această sinagogă, cum spuneam, a fost și un spațiu al ecumenismului și, ca
lăcaș în care sălășluiesc toate sufletele comunității
evreiești de aici, poate că va face ca aceste suflete
să aducă în viitor cât mai multe trupuri și să fie din
nou un spațiu al viului, al umanității. Cred că această sinagogă, care a fost și sală de concerte, este
un monument care ne arată că în continuare avem
nevoie de educație. Trebuie să readucem umanitatea și să respiritualizăm lumea noastră de astăzi Or,
acesta este un gest de respiritualizare. Indiferent de
spiritul unei religii, avem nevoie să readucem valorile
în societatea noastră, în mijlocul culturii noastre, în
nucleul culturii noastre. De aceea cred că este foarte important să îi omagiem pe cei care au reușit să
facă acest gest și să readucă acest monument într-o
actualitate în care să poată fi folosit. Este greu să
pui în cuvinte ce semnificație importantă are aceasta
pentru memorie. Elie Wiesel scria într-o lucrare de
un existențialism târziu, aș putea spune, că răul care
s-a întâmplat în trecut este inexprimabil, că vorbele
nu pot să prindă foamea, setea, frigul, moartea; faptul că vorbele nu pot să acopere înapoi o realitate
este, de fapt, o dramă a filozofiei contemporane. Elie

8

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 608-609 (1408-1409) – 1 - 30 Iunie 2022

Wiesel spunea că, dacă grecii au inventat tragedia,
iar romanii – epistola, evreii au inventat mărturia.
Sper că faptul că suntem cu toții aici este o dovadă
că ne interesează atât ceea ce se întâmplă în jurul
nostru, cât și viitorul.
Vă mulțumim, domnule președinte al Federației
Comunităților Evreiești din România, pentru că ne-ați

oferit ocazia să ne gândim la toate acestea și să facem aici un legământ: că nu vom fi indiferenți la crimă, la intoleranță, la extremism și că nu vom tăcea,
vom fi responsabili, ne vom depăși frica apărută câteodată, pentru a ne păstra umanitatea întreagă! Vă
mulțumesc și felicit comunitatea evreiască de aici, îi
doresc bunăstare, viață lungă, armonie!”

Sergiu NISTOR,
consilier prezidențial la Departamentul
Cultură, Culte și Minorități Naționale

„Domnule președinte al Federației Comunităților
Evreiești din România, domnule prim-rabin, doamnă
președintă a Comunității Evreilor din Timișoara, domnule primar, gazdele noastre de astăzi, Excelența
Voastră, distinsă reprezentantă a Bundestagului,
distinse autorități publice centrale și locale, domnilor
parlamentari, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor ambasadori, înalți reprezentanți ai cultelor religioase din România, doamnelor și domnilor!
Prin însărcinarea președintelui României, reprezentând Administrația Prezidențială, am bucuria și onoarea să fiu astăzi alături de dumneavoastră la reinaugurarea Sinagogii din Cetate, perlă a
orașului și inimă a comunității evreiești din Timișoara.
În ultimii ani, preocuparea Federației
Comunităților Evreiești din România
pentru restaurarea lăcașurilor de cult
s-a materializat prin eforturi proprii și cu
sprijinul statului în redarea strălucirii de
altădată a unui număr important de sinagogi. Acestora li se adaugă astăzi, în toată splendoarea sa, Sinagoga din Cetatea
Timișoarei. Ea arată publicului din țară și
din străinătate voința și angajamentul liderilor Federației Comunităților Evreiești
din România de a păstra și a pune în valoare patrimoniul cultural evreiesc, parte
inseparabilă a tezaurului nostru cultural
național, dar și a patrimoniului umanității.
În secolul al XIX-lea, prin intermediul
arhitecturii de cult, evreii din țara noastră au contribuit la apropierea culturală

de Occidentul european. În România, comunitățile
evreiești, tot mai puțin numeroase, cu greu pot
întreține imobile ce au fost ridicate pentru a primi de
câteva zeci sau chiar sute de ori mai mulți credincioși
decât cei care le mai calcă astăzi pragul. În această
situație preocupantă, acțiunea de păstrare și punere în valoare a templelor și a sinagogilor trebuie să
anime autoritățile publice și societatea românească,
în ansamblu. Cunoașterea frumuseții și a vechimii
construcțiilor de cult evreiești, ca și a istoriei lor zbuciumate și tragice, este importantă și pentru educarea în direcția respingerii xenofobiei și a antisemitismului. Dincolo de performanța tehnică și arhitecturală
pe care o putem admira la astfel de restaurări, finalitatea supremă a unor lucrări precum cea de față este
redarea vieții unei sinagogi prin reanimarea valorilor
și a funcțiilor lor comunitare.
În încheiere, doresc să adresez felicitări conducerii Federației Comunităților Evreiești din România,
restauratorilor, tuturor celor care au inițiat și au sprijinit renașterea Sinagogii din Cetatea Timișoarei. Fie
ca toți cei care vor trece prin fața acestei clădiri să
poposească pentru a o admira, dar mai ales pentru a-i înțelege mesajul de pace și solidaritate. Vă
mulțumesc!”
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Luciana FRIEDMANN,
președinta CE Timișoara

„Stimate Excelențe,
Stimate Eminențe,
Este o emoție și o bucurie imensă să vă putem
primi astăzi la Timișoara. S-a vorbit despre un vis,
dar mai mult decât un vis, privindu-vă acum, mai văd
încă deasupra dvs. plutind o serie de umbre. Sunt
umbrele acelora care au avut dorința, care au trecut
mergând în micuța sală de rugăciune de la comunitate și au sperat să se poată ruga din nou aici. Mă uit la
membrii comunității noastre și îi salut în mod special,
pentru că știu că în pieptul lor această dorință era
atât de veche și atât de nesperată și pentru această

minune vă sunt recunoscătoare celor care ați făcut-o
posibilă.
Președintele FCER, domnul Silviu Vexler, evoca
o sumă de persoane care au făcut posibil acest lucru. Vreau să îi mulțumesc în primul rând lui, pentru
încăpățânarea, pentru răbdarea, pentru forța de a
duce la împlinire acest lucru. Mulțumesc Guvernului
României în ansamblul său pentru că a înțeles cât de
important este ca viața religioasă să continue și în
această comunitate evreiască. Mulțumesc primăriei
pentru un ajutor special, mulțumesc, domnule primar
Dominic Fritz! Mulțumesc colegilor mei din cadrul
FCER – domnului vicepreședinte Ovidiu Bănescu,
domnului director Rudy Marcovici, domnului secretar-general Eduard Kupferberg. Vă sunt recunoscătoare pentru că ați înțeles mereu acest lucru.
Este un moment de o emoție greu de descris, cu
greu am putut să îmi reprim lacrimile venind în fața
dvs. Cu greu poate nu voi uita pe cineva dintre cei ce
ar trebui menționați. Un gând special pentru colegii
mei din Comitetul de Conducere al Comunității Evreilor din Timișoara. Știu că ei, la fel ca și mine, au luptat
de foarte mult timp pentru acest lucru. Vă mulțumesc
din suflet, să ne ajute Dumnezeu să ne rugăm cât
mai mult timp în această sinagogă!”

Monseniorul
Miguel MAURY BUENDÍA,
nunțiul apostolic în România
și Republica Moldova
„Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, la fel
cum am fost în multe alte ocazii – la Templul Coral din
București și în alte sinagogi din România. Vă salut
pe toți din adâncul sufletului și mă bucur de această
frumoasă împrejurare care ne aduce împreună la reinaugurarea Sinagogii din Cetate. Cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de existență, mulțumesc comunității
evreiești pentru plăcuta invitație și pentru primirea
amabilă. În calitate de reprezentant al Sfântului Părinte în România, aș dori să reamintesc cuvintele
Sanctității Sale, Papa Francisc: «Creștinii, pentru
a se înțelege pe ei înșiși, nu pot să nu facă referire
la rădăcinile ebraice. Și Biserica, deși mărturisește
mântuirea prin credința în Hristos, recunoaște irevo-

cabilitatea Vechii Alianțe și iubirea constantă și fidelă
a lui Dumnezeu față de Israel.» Iată, deci, de ce în
ultima vreme suveranii pontifi au vizitat Templul Major
evreiesc din Roma: Papa Ioan Paul al II-lea în 1986,
Papa Benedict în 2016.
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Acum, reprezentându-l aici, în România, parafrazându-l pe Papa Francisc, aș dori să subliniez că și în
această țară iubită, evrei și creștini, suntem chemați
să ne asumăm responsabilitatea pentru țară, aducându-ne contribuția mai presus de toate spirituală și
favorizând, în același timp, rezolvarea diferitelor probleme sociale și umanitare actuale. Și aceasta deoarece, după cum a amintit Papa: «Creștini și evrei,
putem și trebuie să oferim întregii omeniri mesajul

Bibliei cu privire la îngrijirea Creației. Conflictele, războaiele, violențele și nedreptățile deschid răni adânci
în omenire. Violența omului asupra omului este în
contradicție cu orice religie. Viața este sacră, pentru
că este a lui Dumnezeu. Porunca a cincea a Decalogului spune: Să nu ucizi!» Dragi frați mai mari și voi,
frați prezenți, în aceste vremuri grele să ne îndreptăm
privirea către Creator și să-L rugăm să dea lumii pacea! Șalom alehem!”

Frank SCHWABE,
comisar federal al Germaniei pentru
libertatea religioasă și de credință
„Stimate domnule președinte, stimați reprezentanți
ai cultelor religioase, stimați reprezentanți ai comu
nităților evreiești, nu o să vorbesc prea mult, pentru că
nu vreau să repet cele spuse, o să las deoparte discursul pe care l-am pregătit. Doamna vicepreședintă
a Bundestagului v-a felicitat deja și doresc să vă felicit și eu, în numele Guvernului federal, pentru redeschiderea acestei sinagogi. Este un privilegiu, în
vremuri în care chiar ieri au avut loc atacuri groaznice
asupra comunității evreiești în Israel, că astăzi ne-am
adunat aici cu o ocazie foarte frumoasă și îmbucurătoare. Vă mulțumesc din suflet că am ocazia să fiu
aici și vă mulțumesc și în numele Guvernului federal. Nu este de la sine înțeles să primim o asemenea
invitație, având în vedere istoria noastră și ceea ce
germanii au făcut comunității evreiești. Ceea ce am
făcut comunității evreiești este în trecut, nu putem
lua înapoi trecutul, dar ne putem asuma responsabilitatea față de el. De aceea doresc să mulțumesc

reprezentanților comunității germane din România
pentru faptul că își asumă responsabilitatea față de
trecut.
Doresc să povestesc ceva foarte scurt. Mă bucură foarte mult această invitație, însă trebuie să spun
că am fost îndemnat să o accept de un fost elev al
școlii pe care am vizitat-o astăzi, acum un colaborator al meu în Bundestagul german. El m-a încurajat
să vin astăzi aici, la redeschiderea acestei sinagogi.
Amintirile legate de sinagogă ale acestui domn sunt
foarte vii. În urmă cu 40 de ani era tânăr și mergea la
Școala Lenau și descrie o scenă în care el, alături de
mai mulți oameni, s-au așezat la coadă în fața sinagogii. Este foarte probabil ca totul să se fi întâmplat
de Pesah, pentru că își aduce aminte foarte bine de
mața și cum comunitatea evreiască îi ajuta pe ceilalți,
în vremuri foarte grele.
Sinagoga se redeschide la timp pentru evenimentul de anul viitor: Timișoara va fi Capitală Culturală
Europeană și sper că aceasta va fi o ocazie cu care
foarte mulți germani vor veni la Timișoara, pentru a
vedea cât de frumos este acest oraș intercultural în
care atât de multe religii coexistă. Vă felicit din nou
din suflet pentru redeschiderea sinagogii, iar acum,
la final, am adus un cadou. Mi s-a spus că există obiceiul de a pune o mezuza la intrarea în sinagogă. O
artistă de la Berlin a creat această mezuza la o sinagogă din Oranienburger Strasse. Aceasta se dorește
a fi o punte de legătură între sinagoga din Berlin și sinagoga de aici, din Timișoara. Vă mulțumesc! Șalom!
Mazel Tov!”
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Victor OPASCHI,
secretar de stat,
Secretariatul de Stat pentru Culte

„Domnule președinte al FCER,
Doamnă președintă a CE Timișoara,
Eminențe,
Excelențe,
Onorată adunare,
Inaugurarea unui lăcaș de cult este, desigur, un
moment de bucurie, cu o mare încărcătură emoțională
și simbolică, o formă de manifestare a credinței, a
identității comunitare, a valorilor împărtășite de membrii unei comunități. Este în același timp un semnal
foarte bun pentru comunitatea locală, fiind un semn
de sănătate, nu doar spirituală, ci și comunitară, deoarece doar o comunitate vie, deschisă și optimistă are disponibilitatea de a ridica sau de a reclădi
lăcașuri de cult. Un lăcaș de cult nu este doar un loc
în care oamenii se adună la rugăciune, ci este și locul în care se manifestă activ, coerent și susținut solidaritatea comunitară în care se încheagă și proiecte
puternice, lăcașul de cult devenind astfel un centru
spiritual și comunitar. O societate așezată și demnă
este și o societate care are lăcașuri de cult și culte
puternice active în societate prin numărul mare de
proiecte cu care participă la edificarea binelui comun
al societății. O societate democratică are nevoie în egală măsură atât
de școli, de spitale, cât și de lăcașuri
de cult, în care cetățenii să își poată
exercita libertatea religioasă atât în dimensiunea ei individuală, cât și în cea
colectivă. Libertatea religioasă, dreptul cetățenilor de a se asocia în numele unei credinței comune, include și
dreptul de a construi lăcașuri de cult,
fiind un indicator important al nivelului de democrație dintr-o țară. Tocmai
pentru că libertatea religioasă este un
drept constituțional, un drept care stă
la temelia democrației, statul român
acordă o atenție atât de mare cultelor
religioase.
După Revoluția din 1989, există un
interes crescut al românilor de orice

naționalitate sau confesiune pentru viața religioasă
și de aceea statul român înțelege să acorde tuturor
cetățenilor șansa de a-și practica credința în cele
mai bune condiții. România are șansa ca în ultimii
treizeci de ani să nu fi neglijat dimensiunea religioasă a societății, dezvoltând politici publice echilibrate,
coerente, democratice în domeniul vieții religioase,
prin considerarea cultelor religioase esențiale ale
vieții civile ca parteneri sociali ai statului, ca factori
ai păcii sociale. Secretariatul de Stat pentru Culte
este de peste 160 de ani principala instituție a statului român care elaborează și aplică politici publice în
domeniul vieții religioase. Cred că putem afirma că,
datorită relațiilor bune dintre stat și culte, dar și datorită capacității statului român de a respecta libertatea
religioasă și de a sprijini exercitarea libertății religioase de către cetățeni, putem spune fără să greșim că
România este un adevărat model european de raporturi dintre stat și culte.
România are șansa de a fi o țară în care să domnească pacea interreligioasă și interconfesională, să
existe relații de prietenie și colaborare între cultele
religioase, nu doar la nivelul conducerii cultelor, ci
și la nivelul de jos, al comunităților locale. Mi-a făcut
plăcere să aud că președintele Camerei Deputaților a
dat ca exemplu două mari personalități ale Timișoarei,
care au avut o colaborare unică, absolut extraordinară. Mi-aș permite să adaug încă alți doi din grupul
celor patru – episcopul german Sebastian Kreisler
și vicarul sârbilor din Banat,Vladimir Marcovici. Onorată adunare, anul trecut, la încheierea unui cuvânt
pe care îl rosteam la Templul Coral cu ocazia unei
sărbători, îmi încheiam discursul astfel: La anul, la
Timișoara! Vă mulțumesc!”
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Dominic FRITZ,
primarul Timișoarei

„Stimați invitați, dragi membri ai comunității
evreiești din Timișoara,
Ce zi emoționantă, ce zi de mândrie, de recu
noștință, de speranță. Aș vrea să mulțumesc tuturor
celor care au lucrat în ultimii ani cu atâta perseverență
pentru redeschiderea acestei sinagogi și vreau să
mulțumesc în numele Timișoarei comunității evreiești
din Timișoara. Acest oraș nu ar fi ceea ce este fără
secolele de contribuții ale intelectualilor evrei din
Timișoara, ale arhitecților, ale oamenilor de cultură.
Timișoara este ceea ce este și datorită vouă, și implicării comunității evreiești. Vă mulțumesc pentru
perseverența voastră, pentru că această multiculturalitate – de care suntem atât de mândri și pe care o
vedem și în această sală, iar pe această cale îi salut
pe toți reprezentanții cultelor – nu vine întotdeauna
ușor. Uneori nu există pace fără tensiuni, uneori nu
există respect fără certuri; și cu această clădire care
a avut o istorie atât de frumoasă, dar și atât de dificilă, ne amintiți că merită să luptăm pentru valorile
noastre, mai ales atunci când ne este greu.
Asta este moștenirea cu care aș vrea să mergem
în anul 2023 când vom fi Capitală Culturală, când vom
avea povestea Timișoarei de spus, care este și povestea României – și anume că diversitatea, respectul,
diferențele noastre sunt, de fapt, o sursă de inovare și
de prosperitate. Asta este povestea Timișoarei și mă
bucur foarte mult că aici avem un loc în care această poveste poate fi experimentată într-un mod atât

de palpabil și mă bucur că în continuare, chiar dacă
nu mai reprezentați 12% ca atunci când s-a construit
această sinagogă, încă existați și încă celebrați valorile noastre. Mă bucur că avem oameni, fie evrei, fie de
alte religii sau nații, care duc acest mesaj al Timișoarei
mai departe. Vă promit că facem tot posibilul ca în anul
2023 să îl audă toată Europa. Îi mulțumesc lui Silviu
pentru că se implică pentru asta. Dacă îmi permiteți să
închei cu un gând și o speranță... La fel cum nimeni nu
a crezut la un moment dat că această sinagogă poate
să renască, la fel aș vrea să nu pierdem speranța că
vom reuși într-o zi să reabilităm și Sinagoga din Fabric, care este una dintre cele mai frumoase clădiri din
România. Vă mulțumesc, să nu ne pierdem speranța,
mulțumim pentru că ne încurajați să afirmăm valorile
europene și în viitor!”

Ovidiu GANȚ,
deputat FDGR (Forumul Democrat
al Germanilor din România)

„Stimate domnule președinte al FCER, Silviu
Vexler,
Stimați membri ai CE Timișoara,
Dragă Luciana Friedmann,
Stimată doamnă vicepreședintă a Bundestagului,
Domnilor miniștri,
Domnule consilier prezidențial,
Stimați colegi,
Preasfințiile Voastre,
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Domnule primar,
Doamnelor și domnilor,
Este o deosebită onoare și bucurie să mă adresez astăzi dvs., când celebrăm un eveniment deosebit pentru comunitatea evreiască din Timișoara, din
întreaga Românie, dar și pentru noi, toți timișorenii,
indiferent de apartenența etnică sau religioasă, cu
atât mai mult cu cât orașul nostru va fi anul viitor
Capitala Europeană a Culturii. Redeschiderea Marii
Sinagogi din Cetate, cea mai mare din România, ar
putea fi considerată de unii un miracol, dar nu este
așa. Este consecința stăruinței comunității evreiești
din Timișoara și a activității susținute a doi colegi –
regretatul președinte dr. Aurel Vainer, care a lansat
un program național de restaurare a sinagogilor, și a
lui Silviu Vexler, care a preluat ștafeta și a fost persoana determinantă în ceea ce privește această sinagogă. Afirm cu toată convingerea că, fără efortul
lui susținut, abnegația exemplară cu care își servește
comunitatea, sacrificiul pe care îl face în raport cu
timpul acordat familiei, nimic nu ar fi fost posibil. Se
cuvine deci să îi mulțumim lui și tuturor celor implicați
în realizarea proiectului, inclusiv fostului nostru
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coleg, deputat din partea Uniunii Sârbilor, Slavoliub
Adnagi.
Unora s-ar putea să li se pară bizar sau cel puțin
neobișnuit că deputatul minorității germane are deosebita onoare de a fi invitat să vorbească astăzi
aici. Acest lucru nu este doar expresia prieteniei
personale dintre Silviu și mine, ci este expresia unei
conviețuiri normale în România, așa cum se întâmplă
de trei secole în Timișoara. Suntem convinși că putem construi un viitor comun aici, în România, în ciuda istoriei recente, a crimelor Holocaustului, la care
au participat inclusiv reprezentanți ai minorității germane din România. De aceea, permiteți-mi o dată în
plus să cer public iertare poporului evreu pentru crimele comise de unii conaționali ai mei și totodată să
vă asigur de întregul sprijin al minorității germane din
România pentru proiectele comunității evreiești din
România.
Închei prin a ura comunității evreiești din Timișoara
să se bucure de această minunată sinagogă ca lăcaș
de cult, dar și ca loc de confluență spirituală și culturală al tuturor etniilor și religiilor din Timișoara. Vă
doresc tuturor pace! Vă mulțumesc!“

Eduard KUPFERBERG, secretar general al FCER-CM
„O țesătură monocromă poate fi frumoasă, dar cu atât mai frumoasă este una policromă, ca o tapiserie. În cadrul unei țări, cultele reprezintă fire de diferite culori ale unei astfel de tapiserii. Avem printre noi
reprezentanți ai cultelor religioase din România, cărora le mulțumim că au venit, pentru ca astfel de fire
dintr-o tapiserie să înconjoare cu bunăvoință și dragoste o nestemată care ajunsese să lipsească, să lase
un gol în tapiseria multietnică și multiconfesională din Timișoara.”
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Înaltpreasfințitul
Ioan SELEJAN,
arhiepiscopul Timișoarei și mitropolitul
Banatului, Biserica Ortodoxă Română

„Domnule președinte al Federației Comunităților
Evreiești din România, distinsă asistență! Părintele
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a primit cu bucurie invitația din partea comunității și m-a rugat să vă
transmit felicitări și aprecieri pentru ceea ce faceți întru păstrarea identității, a cultului și a culturii dumneavoastră în spațiul nostru românesc. Îngăduiți-mi să
spun câteva cuvinte și din partea unui reprezentant
local al Bisericii noastre. Venind spre sinagogă, mi-au
trecut prin minte câteva gânduri din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament. Intrând aici, am văzut o
parte din cortul lui Moise, unde s-au rugat strămoșii
dumneavoastră în pustie. Am văzut o parte din altarul
pe care l-a ridicat regele David pe stânca unui Iebuseu, la Ierusalim. Am văzut apoi o parte din Templul
lui Solomon, din Templul refăcut de Zorobabel, din
Templul rezidit de Irod cel Mare. Cam aceasta ar fi,
în concepția mea, o parte din sinteza acestei sinagogi. Ea a dus peste veacuri Cuvântul lui Dumnezeu.
Unde a fost răspândit
în lume poporul lui Israel? Iată, și aici, în
Banat, la Timișoara.
În urmă cu 150 de
ani, pe lângă comunitatea evreiască se aflau
în sinagoga reinaugurată Împăratul de la
Viena și reprezentanții
tuturor cultelor. Toți
au fost aici, semn al
fraternității, al bunei
înțelegeri din urmă cu
150 de ani; dăm slavă lui Dumnezeu că o
păstrăm și astăzi. M-aș
întoarce doar cu câțiva
ani în urmă, când toate
cultele din Timișoara
s-au rugat pentru izbânda Revoluției de la
1848. Deci, iată, în momentele de cotitură, de

cumpănă din istoria culturii și a civilizației europene, creștinii și evreii se rugau pentru același țel și
același drum. Răsfoind presa noastră bisericească
de peste 200 de ani, am găsit și acolo evenimente petrecute în comunitatea evreiască. Presa aducea vești nu numai despre cele petrecute aici, pe
plan local, ci și despre comunitățile de dincolo de
Ocean. Deci, iată, nu numai față către față, ci și în
presa noastră ortodoxă a rămas scris despre evenimentele și activitățile desfășurate de comunitatea
evreiască.
V-aș mai spune, apoi, un lucru. Știți ce s-a mai
găsit prin arhivele câteodată tăcute ale vremii? Că
anumiți bărbați evrei înstăriți au contribuit la construirea și repararea unor biserici de aici, din Banat. Și
peste vremi, iată că și Mitropolia noastră a ajutat la
refacerea acoperișului unei sinagogi de aici, din localitate. Iată, deci, cum nu numai în vorbă, ci și în
faptă, comunitățile creștine și evreiești de aici bine
s-au înțeles! Rugăm pe Bunul Dumnezeu, Dumnezeul nostru și al Păcii, să-Și reverse pacea peste Israel,
pentru că de pacea din Israel depinde și o parte din
pacea din inimile creștinilor. Să reverse Dumnezeu
pace peste țara noastră și să stingă focul dintre frații
de la Răsărit. Domnule președinte, Dumnezeu să vă
întărească și să cercetați cu multă dragoste și râvnă
poporul lui Israel care încă mai dăinuie în țara de la
Est.”
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Preacucernicul
Marinco MARKOV,
preot vicar al Episcopiei Ortodoxe
Sârbe de Timișoara
„Domnule președinte al Federației Comunităților
Evreiești din România, doamnă președintă a
Comunității Evreilor din Timișoara, Preasfințiile Voastre, Excelențele Voastre, doamnelor și domnilor!
Mă simt onorat să pot participa astăzi la așa un
eveniment spiritual deosebit pentru cetatea noastră. Nu aș dori să lungesc alocuțiunea, aș vrea doar
să vă mărturisesc ceva din inimă. Intrând în acest
lăcaș, primul lucru care m-a bucurat a fost faptul că
un membru marcant al comunității noastre a pus
serios umărul la reabilitarea acestei perle spirituale a Timișoarei. După cum știți, etnia noastră este
mai căpoasă de felul ei; văd că a reușit și aici să
ducă la izbândă ceea ce și-a propus. Al doilea lucru,
care m-a bucurat încă și mai mult, a fost ca un prieten adevărat al meu, prim-rabinul Rafael Shaffer,
să-mi spună că părinții lui s-au cununat aici, în
această sinagogă. Iar eu sunt bucuros să-i reproduc cuvintele și să spun: «Această minunată corabie a spiritualității din orașul nostru plutește, iată,

pe marea vieții – o mare învolburată de secularism
agresiv; ea plutește datorită harului lui Dumnezeu
și blândului și linului vânt al milei Domnului.» Sigur,
toate lăcașurile de cult, toate clădirile emblematice
pentru Timișoara trebuie să strălucească în așa măsură încât să putem fi mărturisitorii bunei conviețuiri,
ai multiculturalității și ai multiconfesionalității din
acest oraș, mai ales la anul, când așteptăm să fim
numiți și oficial Capitala Culturală a Europei. Vă
mulțumesc!”

Înaltpreasfințitul
AUREL PERCĂ,
arhiepiscop și mitropolit
al Bisericii Romano-Catolice din București

„Domnule președinte al Federației Comunităților
Evreiești din România, doamnelor și domnilor, distinsă asistență! «Cât de plăcute sunt lăcașurile Tale,
Doamne, Dumnezeul oștirilor! Ferice de cei care locuiesc în Casa Ta, căci ei Te pot lăuda mereu! M-am
bucurat când s-a spus: să mergem în Casa Domnului!» Aceste versete din Cartea Psalmilor se potrivesc

foarte bine. Aș mai adăuga un verset din Psalmul 133,
care exprimă atmosfera în care participăm la acest
eveniment al comunității evreiești din România și al
celei din Timișoara: «Iată cât de bine și cât de dulce
este pentru frați să trăiască împreună!» Într-adevăr, o
atmosferă în care privirea se îndreaptă spre Domnul,
cât de plăcute sunt lăcașurile Lui și cât de bine este
ca frații să se iubească!
Cu profundă bucurie mă alătur comunității evreiești
din Timișoara la inaugurarea Sinagogii din Cetate, care
coincide și cu împlinirea a 150 de ani de existență a
acestui monument istoric, simbol și amintire a prezenței
în acest oraș a poporului Legământului de pe Sinai.
De mai bine de 150 de ani, acest lăcaș al comunității
evreiești a fost parte integrantă a vieții orașului și a jucat un rol important pentru viața cetății. Prin urmare,
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inaugurarea și comemorarea de astăzi au o semnificație
specială pentru viața religioasă, culturală și socială a
Timișoarei și nu pot să nu aibă o rezonanță deosebită
și în inima tuturor locuitorilor, de toate confesiunile religioase, inclusiv Biserica Catolică.
Adresez un salut plin de respect domnului Silviu
Vexler și din partea Conferinței Episcopilor Catolici
din România care, în aceste zile, sunt întruniți aici, în
sesiunea de primăvară, toți cei 16, plus doi episcopi
emeriți, și un salut tuturor celor care au participat și
participă în continuare, ca semn și mărturisire, încă o
dată, pentru importanța și vigoarea moștenirii religioase care a fost și rămâne sinagoga. Sărbătoarea de
astăzi, la a cărei bucurie se alătură, așadar, toată comunitatea catolică din Timișoara, este și un motiv de
mulțumire către Domnul, pentru că a rânduit oameni
generoși, cu inițiativă, pentru a reda cultului mozaic
acest templu, această sinagogă. În numele tuturor,
vă adresez sincere felicitări și doresc ca această comunitate să crească și să se adune aici mereu pentru a-L lăuda pe Domnul. Vă salutăm pe toți, așadar,
ca iubiții noștri frați în credința lui Avraam, patriarhul
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nostru, a lui Isaac, a lui Iacob, a Sarei, a Rebecăi, a
Rahelei și a Liei. Deja Sfântul Pavel (Saul de altădată), scriind romanilor, vorbea despre rădăcina sfântă
a lui Israel, pe care sunt altoite neamurile în Cristos,
căci darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile, spune el în Epistola către Romani. Dumneavoastră aici, la Timișoara, continuați să fiți poporul cel
dintâi născut al Legământului.
Evenimentul de astăzi este aproape o pregătire
și pentru apropiata sărbătoare a dumneavoastră de
Șavuot – și a noastră de Rusalii –, care celebrează
plenitudinea sărbătorilor noastre respective de Paște.
Fie ca aceste sărbători să ne vadă uniți în rugăciunea
Hallelujah, din Cartea Psalmilor lui David: «Lăudați
pe Domnul toate popoarele, lăudați-L toate națiunile,
căci mila Domnului s-a revărsat asupra voastră și va
rămâne în veci cu voi!» Și închei cu o parafrazare
din Numerii: «Domnul să ne binecuvânteze și să ne
ocrotească! Domnul să facă să strălucească fața Lui
asupra noastră și să ne dăruiască harul Său! Domnul să-Și întoarcă fața spre noi și să ne dea pacea!»
Șalom Alehem!”

Preasfințitul episcop
Cristian CRIȘAN,
Biserica Română Unită cu Roma,
Greco-Catolică

„Este o onoare pentru mine să dau citire mesajului
pe care Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan,
l-a transmis Excelenței Sale, deputat Silviu Vexler.
Stimate domnule deputat,
Ceremonia reinaugurării Sinagogii din Cetate, Timi
șoara, îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai
sincere sentimente de gratitudine pentru invitația pe
care ați avut bunăvoința să mi-o adresați, de a participa
la acest important eveniment. Însăși existența acestei
sinagogi, aici, în inima Banatului, manifestă demnitatea și dăruirea unor oameni care au dovedit că dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni merită orice sacrificiu. Inaugurată de însuși împăratul Francisc Iosif I,
sinagoga din cartierul Cetate constituie o veritabilă perlă a arhitecturii comunității mozaice din întreaga țară,
fiind înainte de toate un lăcaș al prezenței lui Dumne-

zeu, care emană noblețea, structura și funcția Templului din Ierusalim. Consider a fi potrivit în acest moment
solemn să fie evocată figura luminoasă a marelui om
politic Iuliu Maniu, sfinxul de la Bădăcin, fiu al bisericii
Blajului, exemplu de verticalitate și de trăire a valorilor
umane, morale și spirituale, care ne inspiră pe fiecare
dintre noi îndeosebi în vremurile tulburi pe care le trăim. Seniorul Corneliu Coposu spunea pe bună dreptate despre Iuliu Maniu că a respectat toate convingerile
politice și religioase și a promovat libera lor exprimare.
S-a străduit să combată și să dezamorseze șovinismul
și excesele și să consacre egalitatea și eternitatea în
raporturile dintre cetățeni.
Având convingerea că prezentul și viitorul României trebuie să fie zidite pe aceeași temelie a valorilor
care i-au însuflețit pe vrednicii noștri înaintași, îl rog
pe bunul Dumnezeu să binecuvânteze nobila misiune pe care o desfășurați pentru comunitățile evreiești
din România, inspirându-vă mereu din energia generatoare de curaj a istoriei pe drumul credinței, al
demnității și al comuniunii. În acest moment de o
importanță simbolică deosebită, Biserica Română
Unită cu Roma Greco-Catolică se bucură alături de
FCER și vă adresează cele mai sincere felicitări împreună cu felicitările adresate comunității evreiești de
aici, din Timișoara. Vă însoțesc cu rugăciunile mele
și vă asigur de cele mai alese gânduri de prețuire. La
mulți ani! Vă mulțumesc.”
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Episcopul Csűry ISTVÁN,
Biserica Reformată din România

„Dragi frați și surori,
Domnule președinte Silviu Vexler,
Vă salut cu drag pe cei care sunteți prezenți în
această sărbătoare cu cuvântul lui Dumnezeu din
Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate națiunile... În
această săptămână, reformații, pe baza ghidului de
lectură biblică, citesc perla înțelepciunii evreiești,
ceea ce împărțim cu dvs. ca mesaj sufletesc. În cultura evreiască creștină, Biserica are obligația să
Îl laude pe Dumnezeu pentru că așa ne confirmăm
identitatea noastră și astfel atragem atenția celor care
trăiesc în jurul nostru, cum va fi în această lume nelămurită, pace de la Dumnezeu! În curtea bisericii se
aude această atenționare care explică cauza laudei
Lui. Dumnezeu iubește și este fidel. În fiecare comunitate creștină evreiască este obligatoriu ca nu numai
să vorbim despre dragoste și fidelitate, ci și să trăim
dragostea și fidelitatea într-o lume care pare slăbită în
aceste calități. Omul înțelept Îl laudă pe Dumnezeu,
pentru că știe că dacă viața noastră este de șaptezeci
de ani sau optzeci de ani, Dumnezeu este veșnic și

îndrumă această lume. În acest gând suntem împreună cu voi, toți reformații din România, cei care trăim în două eparhii. Transmit pe lângă mesajul meu
și pe acela al episcopului din Cluj. Obligația noastră
comună este să reînnoim zilnic credința noastră prin
comunitățile noastre și să fim fericiți în bisericile și
sinagogile noastre. Astfel vă doresc binecuvântarea
Domnului pentru Sinagoga din Cetate din Timișoara.”

Episcopul Reinhart Guib,
Biserica Evanghelică
de Confesiune Augustană

„Mult stimați reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului
Stimați reprezentanți ai statului român,
Înalte fețe bisericești,
Preacucernici părinți,
Stimați frați și surori,
Cuvântul dvs., doamnă Friedmann, m-a întors din
ceea ce am vrut să spun și încep cu ceva ce desigur
vi se pare cunoscut. Domnule președinte Vexler, vi

se pare cunoscut, la fel și dvs., domnule rabin Rafael
Shaffer, pentru că este din marea tradiție a poporului
evreu. Poate este ceea ce astăzi se împlinește și aici,
la Timișoara. Se vorbește că rabinul Itzhak din Cracovia a avut un vis, că va găsi sub un pod în Praga o
comoară. El a mers la Praga și în locul de sub pod,
când a dat să sape, deodată l-a oprit un om de ordine
și l-a întrebat: „Ce faci aici, omule?” El a răspuns că
aici va găsi o comoară, iar omul de ordine a răspuns
că și el a avut odată un vis că va găsi o comoară
în Cracovia la un rabin Itzhak, în casa lui, sub soba
lui. Auzind aceasta, rabinul Itzhak a luat aminte, s-a
întors la casa lui, în Cracovia, și a găsit comoara pe
care a dedicat-o ridicării unei sinagogi.
Dragi frați evrei, ați găsit comoara. Comoara, aici,
în casa voastră, la Timișoara. Acest lăcaș care este
o comoară pentru Timișoara, pentru România și pe
care împreună cu primăria, cu Secretariatul de Stat
pentru Culte, cu FDGR și cu mulți alți prieteni ați putut
să îl deschideți. Cu această ocazie vă felicit, vă spun
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ad multos anos, următorii 150 de ani măcar să vă
întruniți aici, să sărbătoriți aici, să ne vedem din nou
aici, să vă dea Dumnezeu putere de muncă, sănătate
la trup și suflet, înțelepciune și pricepere în susținerea
acestei comunități greu încercate în trecut, dar astăzi
necesară pentru un discurs al reconcilierii, al prețuirii
și al conlucrării în societatea noastră românească,
între cultele, etniile, culturile noastre, cât și între majoritate și minoritate și între minorități. Suntem recunoscători pentru conlucrarea dintre Cultul Mozaic
și Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană
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din România, cât și dintre FCER și FDGR, care se
vede și prin contribuția adusă acestui lăcaș. Arătăm
lumii că putem învăța, îndeosebi noi, germanii, din
greșelile și ororile făcute în trecut, pentru un viitor
comun în pace și comuniune frățească și colaborare strânsă pentru prosperitatea țării noastre, pentru
unitatea Europei și pentru pacea lumii așa cum o
vrea Dumnezeu. Întru sfârșit, mulțumesc încă o dată
FCER pentru invitația la acest eveniment festiv. Să
dea Dumnezeu ca această comoară, ca acest vis împlinit să dăinuie și dvs. cu el.

Pastorul Zsombor KOVÁCS,
Biserica Evanghelică
Luterană din România
„Stimați reprezentanți ai cultelor religioase, vă
salut cu drag în numele episcopului nostru, Adorjáni
Dezsö Zoltán. Vă salut cu Psalmul 127: «Dacă nu
zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cel ce o
zidește. Și dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.» 40 de ani, probabil,
Comunitatea Evreilor din Timișoara a avut impresia
că Dumnezeu nu mai păzește această cetate, că
Dumnezeu nu dorește să construiască această sinagogă. Dar iată că a venit timpul când putem cu toții să
ne dăm seama că într-adevăr Dumnezeu a lucrat. Tuturor celor care s-au implicat, iată că această minune
arhitecturală și spirituală a orașului Timișoara este
redată credincioșilor săi. Eu cred că astăzi nu trebuie
să facem nimic altceva decât să-I mulțumim lui Dum-

nezeu că a făcut posibil ca această cetate să fie ocrotită, ca această sinagogă să fie construită, pentru că
este Casa închinăciunii, este Casa Domnului, lăudat
să fie Numele Lui Cel Sfânt! Amin!”

Pastorul Virgil ACHIHAI,
președintele Uniunii Bisericilor Creștine
după Evanghelie din România
„Domnule președinte, doamnelor și domnilor,
Înaltpreasfințiile Voastre, domnule secretar de stat!
În anul 1981 sau 1982, fiind nepotul președintelui
de atunci al Creștinilor după Evanghelie, am participat la o masă cu domnul doctor Moses Rosen – și am
primit și o carte! M-am bucurat de prietenia domnului
doctor Aurel Vainer, iar astăzi domnul Silviu Vexler
a spus: «Președinții cultelor, aici prezenți, sunt prietenii mei!» Deci tradiția continuă și sunt, într-adevăr,
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privilegiat să mă pot bucura de lucrul acesta. În
același timp, lăsând la o parte mesajul oficial, care va
fi transmis cu altă ocazie, a fost unul care m-a întristat. Am auzit oameni care strigau: «Vrem spitale, nu
catedrale!» Avem nevoie și de spitale și de catedrale,
pentru că omul este și trup și suflet. Avem nevoie și
de una și de alta. Avem nevoie și de medici, avem nevoie și de preoți. Și ori de câte ori se construiește un
lăcaș de cult, fie că este o casă de rugăciune – ca la
noi, la creștinii după Evanghelie –, fie că este o biserică, fie că este o sinagogă, fie că este o geamie, important este că acea comunitate dorește să transmită
un mesaj de credință în Dumnezeu. În acest context,
eu mă bucur tare mult ori de câte ori văd că se construiesc astfel de lăcașuri de cult.
În același timp, îmi amintesc de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: «Acum, dar, rămân acestea trei:
credința, nădejdea și dragostea». Ne exprimăm
credința în Dumnezeu și acasă, alături de copii, dar și
împreună, în astfel de ocazii. Dumnezeu să fie înălțat
în tot ceea ce facem! Mesajul nostru trebuie să fie
mereu de credință în Dumnezeu, iar poporul român
să-și amintească întotdeauna că putem să le arătăm
tuturor armonia dintre oamenii de credință din România. Lucru mare, demn de spus fără niciun fel de
rețineri. În timp ce vorbeați despre cum a fost ridicată
această clădire, mi-am adus aminte de un om al lui

Dumnezeu care a primit o veste de acasă și a spus
așa: «Zidurile sunt dărâmate, cetatea este pustiită.»
Și după un timp, după ce a ajuns și a văzut locul, a
început să lucreze și a spus așa: «Mâna cea bună
a lui Dumnezeu a fost cu mine.» Fără Dumnezeu,
nimic din ce facem nu are valoare. Important este să
recunoaștem că Mâna cea bună a lui Dumnezeu a
fost și rămâne cu noi. Este mare lucru.
În același timp, este un mesaj al speranței. Ne uităm în jur, convenția aceasta socială între popoare,
numită pace, a dispărut. Dar intrând într-o sinagogă, ești întâmpinat cu: Șalom! Cu toții ne dorim ca
pacea lui Dumnezeu să fie peste noi, cei de aproape, dar și peste cei de departe. Și să nu uităm un
lucru: ori de câte ori avem posibilitatea, să spunem
celor din jurul nostru că există speranță, că în România credința în Dumnezeu se poate exprima,
fie că este vorba de casă de rugăciune, fie că este
vorba de biserică, fie că este vorba de geamie, fie
că este vorba de sinagogă. Și mai ales că ne putem manifesta aprecierea și dragostea unii față de
ceilalți. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne
țină mai departe vii în credință! Și fiecare dintre
noi, în locul în care Dumnezeu ne-a chemat pentru
o vreme, să ne arătăm ca martori și mărturisitori ai
Lui. Pacea lui Dumnezeu să fie peste noi toți! Vă
mulțumesc!”

Pastorul Moise ARDELEAN,
Cultul Creștin Penticostal
din România

„Stimați participanți la redeschiderea Sinagogii din
Cetate, iubiți credincioși! Mă bucur să fiu împreună
cu dumneavoastră astăzi, la acest eveniment deosebit pentru Federația Comunităților Evreiești din România, pentru municipiul Timișoara, pentru România
și pentru noi toți. Vă salut cu dragoste pe toți și vă rog
să primiți salutări sfinte din partea conducerii Cultului
Creștin Penticostal din România. Mulțumesc din inimă domnului deputat Silviu Vexler pentru invitația pe
care mi-a făcut-o, să particip la această ceremonie
specială.
În urmă cu 150 de ani a fost inaugurat acest lăcaș
de închinare, atunci a fost deschisă această casă de

rugăciune. Și împăratul Franz Josef a fost prezent în
momentul acela. Fără îndoială, pentru perioada aceea, pentru momentul acela în mod deosebit, dar și
pentru istorie, prezența împăratului a fost foarte importantă. După mai mult de 35 de ani, am înțeles, se
redeschide acest lăcaș. Din nou, un moment deosebit, o mare sărbătoare. Și am înțeles că oameni și
instituții s-au implicat, au pus inimă și bani pentru a
face posibilă redeschiderea acestui lăcaș. Este foarte
important că oamenii și instituțiile s-au implicat. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i răsplătească pe toți!
Dar vreau să vă spun că toate acestea au fost posibile pentru că Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, iubește poporul lui Israel și îi iubește pe toți
oamenii. Prin profetul Isaia, Dumnezeu a spus: «Pot
să se mute munții, pot să se clatine; dragostea Mea
nu se va muta de la tine și Legământul Meu de pace
nu se va clătina!» Dacă ne uităm în istorie, vedem că
lucrurile chiar așa stau. Israelul este un popor cu un
statut deosebit, un popor pe care Dumnezeu l-a ales,
l-a iubit și continuă să-l iubească într-un mod special. Și toți aceia care-L iubesc pe singurul Dumnezeu
adevărat îi iubesc pe evrei, iubesc Israelul și se roagă
pentru pacea Ierusalimului.
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Noi suntem aici la redeschiderea unei sinagogi
care este o casă de rugăciune. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune: «Casa Mea se va chema o casă de
rugăciune pentru toate popoarele.» Mi-a atras atenția
și mi-a plăcut mult formularea din invitația pe care
am primit-o pentru a participa la evenimentul de azi:
«Sinagoga se redeschide.» Porțile lăcașurilor de închinare trebuie să fie deschise întotdeauna pentru
oamenii care vor să se roage, să-L caute pe Dumnezeu din toată inima. Și tot din toată inima doresc
ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze locul acesta,
să primească închinarea celor care vor veni aici să-L
caute, să asculte rugăciunile care se vor înălța din locul acesta și să binecuvânteze toată lucrarea care se
va face aici! Dumnezeu să binecuvânteze Federația
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Comunităților Evreiești din România! Dumnezeu să
binecuvânteze Statul Israel! Dumnezeu să-i binecuvânteze pe evreii de pretutindeni! Domnul să binecuvânteze România și pe toți locuitorii țării noastre!
Bunul Dumnezeu să binecuvânteze lumea întreagă, să ne dea pace și bucurie! Iar noi, ca oameni
credincioși, să le spunem semenilor noștri că există
nădejde. Chiar dacă trăim vremuri foarte grele, să le
spunem oamenilor că nădejdea este la Dumnezeu!
Felicitări pentru acest edificiu deosebit de frumos!
Spun încă o dată: Dumnezeu să vă binecuvânteze și
să vă ajute să vă bucurați de acest lăcaș de cult, de
toate sinagogile din România și din lumea întreagă!
Dumnezeu să vă poarte de grijă din toate punctele de
vedere! Amin!”

Aurel NEAȚU,
Biserica Adventistă de
Ziua a Șaptea din România
„Domnule președinte,
Domnule ministru,
Stimați reprezentanți ai cultelor,
Distinși invitați,
Sunt deosebit de onorat să mă aflu astăzi aici. Vă
rog să primiți din partea Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea din România cele mai alese gânduri împreună
cu un cuvânt de mulțumire pentru toate comunitățile
evreiești din România. Cu ocazia sărbătoririi minunate din această sinagogă felicit și apreciez contribuția
esențială pe care dvs. și înaintașii dvs. de credință
ați adus-o pentru binecuvântarea umanității, a religiei
creștine și a neamului românesc. S-a împlinit cuvân-

tul Torei că toate familiile pământului aveau să fie binecuvântate în sămânța lui Avraam.
Sufletește și personal, mă simt foarte aproape de locul acesta, de valorile dvs. și de acea
parte comună a trecutului nostru. Recunosc,
după cum zice Scriptura Noului Testament, că
Moise are în fiecare cetate din lume oameni
care îl vestesc, fiindcă este citit în toate zilele de Șabat. Toată scriptura Noului Testament
spune că dvs. v-au fost încredințate cuvintele
lui Dumnezeu și acest adevăr este evident încât
nu poate fi tăgăduit. Dați-mi voie să vă spun că,
la nivel mondial, Biserica Adventistă are un departament special care se ocupă de relațiile cu
comunitatea iudaică. Voi fi încântat să le povestesc despre reușita dvs. de aici. Vă urez belșug
de viață. Providența Dumnezeului lui Avraam,
Isaac și Iacov să vă lumineze fiecare zi.
De obicei, închei mesajele mele cu binecuvântări, însă de data aceasta nu voi face așa,
pentru că ceea ce Dumnezeu a binecuvântat,
rămâne binecuvântat. Așa spune scriptura Vechiului Testament și așa cred și eu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este aici și vă va însoți în
veci de veci.”
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Muftiul Murat IUSUF,
Cultul Musulman din România

„În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru
invitația adresată, mărturisindu-vă că sunt deosebit
de onorat să particip azi, alături de dvs., la un asemenea eveniment cu o încărcătură istorică și să vă
transmit salutul, respectul și recunoștința membrilor
comunității musulmane din România pentru bunele
relații de cooperare, de frățietate dintre cele două
culte și modul exemplar în care comunitatea evreiască și cea turco-tătară musulmană conviețuiesc și
se sprijină reciproc în activitățile întreprinse. Acest
edificiu religios reprezintă o amprentă istorică și o
solidă rădăcină a comunității evreiești pe aceste
meleaguri, fapt recunoscut de statul român căruia îi
mulțumesc pentru sprijinul constant pe care îl acordă
prin Administrația Prezidențială, Parlament, Guvern,
Secretariatul de Stat pentru Culte tuturor cultelor și

minorităților naționale din țara noastră, aspect unic în
Uniunea Europeană.
Doresc să vă amintesc că, nici la o sută de metri
distanță de această sinagogă, se află și rămășițele zidurilor moscheii Ali Bey. Punerea în valoare a acestui
lăcaș de cult musulman va contribui la multireligiozitatea acestei zone și va împiedica influența unor curente de sorginte wahhabita. Federația Comunităților
Evreiești din România, ca și Muftiatul Cultului
Musulman din România împărtășesc aceleași valori
euro-atlantice și militează pentru libertate, democrație
și pace în lume, fiind totodată atenți la unele comportamente deviante ale unor extremiști care neagă aceste valori sau pun în discuție istoria noastră
comună. O parte a musulmanilor din Europa și Asia
cu care am relaționat au rămas plăcut surprinși de
modul în care conviețuiesc comunitatea evreiască
și cea musulmană din România, fapt ce a fost luat
drept exemplu și a dat naștere la unele construcții
europene care în același timp reunesc musulmanii și
evreii din dorința de soluționare pașnică a problemelor cu care se confruntă bătrânul continent. Consider
că în momentul de față este mai important ca nicio
dată să susținem alături de partenerii noștri încheierea acestui război de la granița României, respectarea integrității teritoriale și suveranității statelor, a
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Așa
să ne ajute Dumnezeu! Dumnezeu să binecuvânteze
România!”
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SILVIU VEXLER
„Fără un al doilea discurs, tradiția trebuie păstrată. Nu mi-am dorit ca prietenul meu, muftiul Murat Iusuf,
să fie ultimul, pentru că eu sunt întotdeauna ultimul și țin la acest loc. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru
răbdare. Cei care nu au avut ocazia să asculte aceste mesaje au pierdut. Vă asigur cu destul de multă
convingere că nu știu de o a doua țară, de un al doilea loc unde cineva ar putea să asiste la un astfel de moment, un astfel de eveniment care să prezinte tuturor legătura reală care există între cultele și minoritățile
din România, iar într-un mod special, în mod evident legătura unică din țara noastră dintre minoritatea
evreiască și minoritatea germană, respectiv relația dintre Federația Comunităților Evreiești și Cultul Musulman, care sunt mai mult decât niște relații, sunt prietenii adevărate, unice. Vă mulțumesc din suflet pentru
răbdare și pentru că ați fost de acord să împărtășim un moment de bucurie din sufletul nostru.”

Au consemnat

CLAUDIA BOSOI
DAN DRUȚĂ

