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         m auzit cu toții de nenumărate ori expresia: „Nicăieri nu e 
ca acasă!" Această expresie se referă la „binele" pe care nu-l 
găsești nicăieri în altă parte, în pofida confortului sau luxului de 
care poți avea parte. A te simți „ca acasă" înseamnă a fi „în largul 
tău", „a te putea exprima în voie", „ a găsi odihna" pe care nici un 
alt loc nu ți-o poate oferi.
„Acasă" este un loc încărcat de semnificații, de trăiri intense, de „Acasă" este un loc încărcat de semnificații, de trăiri intense, de 
confort interior, de amintiri. „Acasă" nu înseamnă a fi limitat întot-
deauna la un teritoriu bine delimitat, ci înseamnă confort, împlini-
re, bună dispozitie, înțelegere, acceptare. Pentru mine „acasă" 
înseamnă mai multe locuri.
În primul rând „acasă" este pentru mine casa părintească, satul 
natal, bisericuța în care am crescut. Oridecâteori vizitez aceste 
locuri experimentez, din nou, grija părintească, chiar dacă tatăl 
meu este de peste șapte ani cu Tatăl nostru. Simt prezența lui în 
acel loc prin sfaturile ce mi le-a dat în copilărie, savurez cu 
bucurie hrana pe care mama întotdeauna o pregătește și al cărei bucurie hrana pe care mama întotdeauna o pregătește și al cărei 
gust este mai bun decât în cele mai sofisticate restaurante, mă 
odihnesc atât de bine în patul copilăriei mele și mai ales simt 
prezența minunată a lui Dumnezeu alături de „turma mică" ce 
continuă să supraviețuiască în ciuda emigrărilor masive spre alte 
locuri mai îmbelșugate.
„Acasă" mai înseamnă pentru mine Biserica pe care o slujesc. De „Acasă" mai înseamnă pentru mine Biserica pe care o slujesc. De 
19 ani Biserica din Lugoj este familia mea spirituală. Rugăciunile 
pline de har ale credincioșilor, cântările excepționale ale leviților, 
entuziasmul tinerilor, zâmbetul ușierilor și mai ales armonia echi-
pei pastorale și maturitatea comitetului îmi oferă confortul 
necesar unei slujiri pline de bucurie. Dragostea membrilor din 
bisericile filiale și efervescența celor care învață și slujesc la 
grădinița și școala noastră contribuie la crearea sentimentului că 
nicăieri nu e ca „acasă". Deși vizitez multe alte biserici din țară și 
sunt impresionat de ceea ce face Domnul în acele locuri, aștept 
întotdeauna să mă reîntorc „acasă".
„Acasă" înseamnă mai ales familia cu care Dumnezeu m-a bine„Acasă" înseamnă mai ales familia cu care Dumnezeu m-a bine-
cuvântat. Nicăieri nu mă simt ca în „cuibul" meu. Grija 
permanentă a soției pentru a-mi oferi timpul și condițiile necesare 
unei slujiri pline de responsabilități, înțelegerea de care a dat 
dovadă în cei 21 de ani de căsnicie, zâmbetul copiilor și bucuria 
de a petrece timpul împreună, bogăția bibliotecii mele și 
frumusețea grădinii „edenice" pe care soția o întreține cu atâta 
pasiune, îmi oferă sentimentul total al confortului interior de care pasiune, îmi oferă sentimentul total al confortului interior de care 
am nevoie pentru a fi pe deplin fericit.
Deși mă simt în aceste locuri ca „acasă", știu că toate aceste 
„case" sunt vremelnice. Ca pelerin pe acest pământ nu pot uita că 
Fiul lui Dumnezeu mi-a pregătit o „casă" în cer. O casă pentru 
care eu n-am muncit, dar pentru care EL s-a jertfit. O casă a cărei 
temelii nu se vor surpa și a căror ziduri nu se vor fisura. O casă 
suficient de spațioasă pentru întreaga mea familie. O casă pentru 
care nu mai trebuie să plătesc credite la bancă, pentru că Fiul lui 
Dumnezeu a plătit cu propria viață. O casă unde îmi voi întâlni Dumnezeu a plătit cu propria viață. O casă unde îmi voi întâlni 
înaintașii și prietenii care au „emigrat" înaintea mea. O casă 
despre care voi spune, fără nici o reținere, că: 
„Nicăieri nu e ca acasă!"
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Am plecat destul de târziu de 
acasă, nu pentru că am ținut cu 
tot dinadinsul să plec, ci pentru 
că așa trebuia. Și nu am plecat 
cu un geamantan, cum aș fi 
mers într-o călătorie lungă sau 
în vizită la niște rude îndepărtate, în vizită la niște rude îndepărtate, 
ci cu o valiză de lemn care să 
reziste la mutări și trântiri 
repetate. 

Am plecat de acasă într-un loc 
unde nu erau decât băieți și 
bărbați îmbrăcați în uniforme 
kaki, departe de mama, tata, kaki, departe de mama, tata, 
prietenă și alte relații apropiate. 
De data aceasta plecarea de 
acasă și rămânerea departe de 
casă era de lungă durată! 

Plecasem de acasă și înainte de 
armată, dar cu zilele sau cel 
mult două săptămâni. mult două săptămâni. 
Am mai fost plecat de acasă, la 
muncă, în vacanțele de vară sau 
în diferite tabere școlare. Uneori 
am exersat plecarea de acasă și 
în… gând!  Mai ales atunci când 
mama mă enerva la culme și îmi 
strica planurile, nu mă lăsa să strica planurile, nu mă lăsa să 
fac ceea ce voiam eu; atunci 
încercam să găsesc tot felul de 
planuri de plecare, de fugă de 
acasă. În acele momente de 
întărâtare, îmi imaginam că 
oriunde în lume ar fi fost mai 
bine decât acasă. Oriunde în bine decât acasă. Oriunde în 
lume aș fi fost liber, ca pasărea 
cerului, în timp ce acasă eram 
ca o pasăre în colivie, un băiat 
care trebuia să fie supus și 
harnic. 

Am plecat destul de târziu de acasă, dar am plecat.
Nu am plecat de bunăvoie, dar am plecat.
Nu am plecat la mai bine, dar am plecat.

Despărțirea a fost dureroasă, dar am plecat.
Am știut că nu vom mai fi aceiași, nici eu, nici ei, dar am plecat. 
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Gili Indrie

““Acasă, băiatul este băiatul
mamei, fata este fetița lui tata. 

Acasă relația de 
sânge crează 

legături puternice 
între copii și 

părinți care sunt părinți care sunt 
importante în 
dezvoltarea 

copiilor și
benefice, 

însă până la un 
moment dat.

Plecarea era necesară!
 
Despărțirea de părinți, de cei 
dragi, de lucrurile și locurile 
familiare, de tabieturi și 
obiceiuri, de cuibul călduț - de 
ecosistemul (etosul) familial și ecosistemul (etosul) familial și 
familiar este esențială pentru 
trecerea băiatului sau fetei spre 
calea maturizării.

Acasă, băiatul este băiatul
mamei, fata este fetița lui tata. 
Acasă relația de sânge crează 
legături puternice între copii și legături puternice între copii și 
părinți care sunt importante în 
dezvoltarea copiilor și benefice, 
însă până la un moment dat.

Ecosistemul (etosul) familial se 
schimbă, nu rămâne într-o 
stare de pasivitate, se ajustează 
la pierdere. Plecarea de acasă
declanșează un proces de 
căutare, curățenie sau de 
așteptare activă. așteptare activă. 
Femeia aprinde lumina, face 
curățenie prin casă căutând cu 
atenție ceva prețios și pierdut. 

Bărbatul lasă celelalte oi și 
merge în căutarea celei pierdute. 
Dacă Zebedeu, tatăl, s-a 
resemnat cu pierderea celor doi 
fii, soția lui nu a făcut la fel. Ea 
a pornit în căutarea lor. Și 
instinctul de mamă, i-a găsit! instinctul de mamă, i-a găsit! 
Numai că i-a pus pe cei doi fii, 
bărbați și ucenici acum, într-o 
situație jenantă. (Matei 20:20-21)
Plecarea de acasă este 
determinată sau cauzată de o 
căutare și/sau o chemare, ba 
chiar o risipire la unii.chiar o risipire la unii.
Fiul sau fiica sunt în căutarea a 
ceva ce nu poate fi găsit acasă. 
Acesta este un adevăr dureros 
pentru părinții care cred că 
trebuie să le ofere și că le 
pot oferi totul copiilor lor. 

Limitarea misiunii lor atinge 
pragul critic când trebuie să dea 
drumul copiilor spre căutarea 
de sine, câștigarea 
independenței și dezvoltarea 
maturității.

Căutare și risipireCăutare și risipire
 
Fiul sau fiica sunt în căutarea a 
ceva ce nu poate fi găsit acasă. 
Unii știu ce caută, alții nu știu, 
dar totuși pleacă de acasă în 
această căutare a lor. Fiul sau 
fiica simt o chemare interioară fiica simt o chemare interioară 
inexplicabilă spre a pleca 
undeva, oriunde. Unii știu s-o 
exprime, alții nu. Unii știu când 
să plece de acasă și cum să 
plece de acasă, acestea sunt 
cazurile fericite! Unii nu știu, 
nici când și nici cum să plece de nici când și nici cum să plece de 
acasă, și o fac cu certuri și uși 
trântite. Pentru ultimii, căutarea 
lor o va lua destul de repede pe 
calea risipirii, a nechibzuinței și 
autodistrugerii. În loc să se 
găsească pe sine, printre străini, 
fii și fiicele se pierd pe ei înșiși fii și fiicele se pierd pe ei înșiși 
în mulțime; în loc să se adune 
spre maturizare, ei se împrăștie 
sfâșiați de păcate. Dacă nu 
își vin în fire acești fii și aceste 
fiice, nu vor mai găsi drumul 
spre casă. Sufletele lor vor 
rătăci prin lume în căutarea rătăci prin lume în căutarea 
obsesivă a unui loc care 
seamănă cu casa lor; când vor 
fi foarte aproape de acel loc, 
gata să se așeze în el, vor fugi 
de el în mod inconștient!

Căutare și cucerire

Fata babei a plecat de acasă. 
Fata moșneagului a plecat și ea.
La fel au făcut Prâslea cel Voinic 
și Făt Frumos din lacrimă.
Iacov a plecat de acasă, Iosif a 
plecat și la fel a făcut David.plecat și la fel a făcut David.
Frodo a plecat de acasă, 
Columb și Ulise au plecat în 
călătorie.

Plecarea de acasă este un 
test mare, atât pentru copii 
cât și pentru părinți. 

Bune sau rele, condițiile de 
acasă și părinții grijulii îi ajută 
pe unii copii să stea în cuibul 
adolescenței prelungite până adolescenței prelungite până 
la 25 de ani. Dacă mama este 
și posesivă atunci greu va mai 
pleca odorul ei de acasă! Nu 
de alta, dar cine în lumea 
aceasta va mai purta de grijă 
băiatului ei așa cum o face ea? 
Mama își păzește băiatul Mama își păzește băiatul 
precum leoaica puii. Ulterior, 
tot ea se miră cum de puiul ei 
de leu este blajin sau bleg ca 
un miel!

În situații normale de viață, 
plecarea fetei și a băiatului de 
acasă este simțită și văzută ca acasă este simțită și văzută ca 
și o pierdere pentru cei rămași 
acasă. Femeia pierde un leu 
din cei zece, omul pierde o oaie 
dintr-o sută, tatăl pierde un fiu 
din doi. Zebedeu îi pierde pe 
cei doi fii când sunt chemați de 
Isus Hristos să devină ucenicii Isus Hristos să devină ucenicii 
Săi. Oricare ar fi forma plecării 
de acasă (cu acord, dezacord, 
conflict, rebeliune, etc), în urma 
ei rămâne un gol.

BILETUL DUS-ÎNTORS 
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acasă, și o fac cu certuri și uși 
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Căutare și cucerire
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La fel au făcut Prâslea cel Voinic 
și Făt Frumos din lacrimă.
Iacov a plecat de acasă, Iosif a 
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PLECAREA DE ACASA



Eroii noștri au plecat de acasă 
în călătorie sau la bătălie.

Căutare și vindecare
Cu toate că acasă este bine, 
pentru cei mai mulți, șederea 
acasă ne face și ne lasă cu 
răni și cicatrici, fizice și 
emoționale. Cu voia sau fără 
voia lor mama, tata, fratele, voia lor mama, tata, fratele, 
sora ne-au rănit. Unele răni 
s-au vindecat, altele, nu. 
Unele nu se vor putea vindeca 
niciodată acasă! Fiul sau fiica 
pleacă de acasă cu o rană care 
nu se poate vindeca decât 
departe de casă. Acolo va uita departe de casă. Acolo va uita 
de ea, va primi altele, va lovi și

va fi lovit, va avea de luptat și 
de cucerit. Acolo departe, în 
mijlocul unei lumi ostile cu 
misiuni imposibile, cu frângeri și 
vindecări miraculoase, se va 
vindeca și rana cu care a plecat 
de acasă. El nu a plecat foarte de acasă. El nu a plecat foarte 
conștient de rana lui de acasă, 
dar când se întoarce spre casă, 
ca și cuceritor, își dă seama că 
ceva s-a vindecat în interiorul 
său. El se întoarce cuceritor 
acasă, poate cu răni din lupta 
de cucerire a lumii, dar vindecat de cucerire a lumii, dar vindecat 
de rana cu care a plecat de 
acasă!

Există o chemare a lumii de a
fi cucerită. 

Cei ce pleacă de acasă se 
aruncă în riscantele aventuri ale 
cuceririi lumii, cu vrăji și balauri, 
cu sirene și atracții fatale, cu 
misiuni aproape imposibile.misiuni aproape imposibile.
Băiatul trebuie să plece de 
acasă ca să lupte, să sufere, să 
creeze alianțe, să fie trădat, să 
fie sprijinit, să fie biruitor, să fie 
cuceritor.
Înainte să ajungă la ea - Ileana 
Cosânzeana - el trebuie să lupte Cosânzeana - el trebuie să lupte 
hotărât cu răul din el (lenea, 
pofta, frica, mândria, etc.) și cu 
răul din afara lui (balauri, zmei, 
vrăjitori, etc.) și să fie biruitor. 
Abia apoi vine nunta!
Orice băiat are în inima lui 
tânjirea și chemarea de a fi tânjirea și chemarea de a fi 
cuceritor!
Bătrânul Caleb a știut aceasta și 
nu a lăsat standardul jos pentru 
ginerele său.
Mame și tați, surori și frați, 
bunici, preoți și pastori, consilieri 
și psihoterapeuți: băieții voștri și psihoterapeuți: băieții voștri 
nu vor deveni bărbați dacă 
rămân acasă lipiți de fusta 
mamei sau de calculator! 

Băieții trebuie să plece de 
acasă pentru a cuceri lumea, 
pentru a-și îndeplini misiunea la 
care sunt chemați și după care care sunt chemați și după care 
tânjesc s-o afle și s-o 
împlinească.
Fetelor, nu vă lăsați ușor și 
repede cucerite de cavaleri 
rătăcitori, care n-au cucerit 
decât inimi de fete credule și 
naive!naive!
Hristos a știut despre această 
tânjire când i-a chemat și le-a 
dat apostolilor Săi misiunea 
aproape imposibilă de a merge 
și cuceri toată lumea pentru 
Numele Lui.

Fiul cel mic a plecat de acasă. 
A ales calea risipirii. S-a luptat 
cu zmeii și balaurii și a fost 
bătut măr, umilit. În loc să 
cucerească, a fost cucerit! A 
suferit experiențe traumatice.
S-a întâmplat însă ceva tainic, S-a întâmplat însă ceva tainic, 
în el: s-a vindecat rana cu care 
a plecat de acasă!

Fiul cel mare nu a plecat de 
acasă. A ales calea supunerii. 
Nu s-a luptat cu zmei și balauri, 
dar a muncit pe brânci. Nu a 
risipit averea, dar nici nu s-a risipit averea, dar nici nu s-a 
bucurat. Era invidios, cârtitor, 
răutăcios. Avea o rană, sau mai 
multe, de acasă. Rămânând 
acasă, nu numai că nu s-au 
vindecat, ci atunci când în casă 
totul s-a transformat într-o 
sărbătoare, ele au sângerat și sărbătoare, ele au sângerat și 
mai tare. 

Naveta dus - întors

Aș vrea să mă fi putut opri la 
paragraful anterior, să se fi 
terminat articolul cu întoarcerea 
acasă – cu happy end!
Însă viața ne demonstrează că, Însă viața ne demonstrează că, 
devenirea băieților și fetelor 
întru Hristos, maturizarea 
credinței  nu este ca-n poveștile 
copilăriei, adică pleci o dată, 
apoi te întorci și rămâi acasă, 
tânăr și fericit, până vin și te iau 
îngerii. Bărbații și femeile aflate îngerii. Bărbații și femeile aflate 
în pelerinajul desăvârșirii 
descoperă un gol și o rană 
edenică. Pentru a putea fi 
umplute și vindecate, sunt 
necesare mai multe plecări și 
reveniri acasă. Ei au aflat că 
sunt străini și călători pe pământ, sunt străini și călători pe pământ, 
au răspuns unei chemări plecând 
fără să știe unde se duc și când 
vor ajunge, și sunt în căutarea 
unui acasă, dar nu unul 
pământesc, ci unul ceresc! 
De aceea ajung să trăiască cu 
seninătate paradoxul de a fi seninătate paradoxul de a fi 
oriunde ca acasă și nicăieri 
acasă, ca și patriarhii din 

vechime. Această repetată 
plecare și întoarcere, așa 
numita navetă dus – întors de 
acasă se va încheia undeva, 
cândva, atunci când îngerii le 

vor da biletul de dus spre casa 
mult căutată și dorită din cer, 
acolo unde golul va fi umplut pe 
deplin și rana va fi vindecată 
total.
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“
Ca să te întorci acasă, trebuie să pleci de acasă.
Ca să pleci, trebuie să-ți lipsească ceva acasă.
Când te întorci schimbat, cuceritor și/sau vindecat, 
vei găsi ceea ce căutai când ai plecat, și vei zice 
ca toți cei plecați: „ca acasă nu-i niciunde!”
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Cufarul
cu 

amintiri
 Am să pun în cufăr o amintire 
de pe vremea când, prin natura 
serviciului pe care îl aveam 
ascultam de voie, de nevoie, 
poveștile de viață ale unor 
oameni pe care probabil nu îi 
voi mai întâlni vreodată. Cele voi mai întâlni vreodată. Cele 
mai impresionante povești erau 
cele spuse de bătrâni… poate 
pentru că ei aveau multe de 
spus, poate pentru că pe ei nu 
îi mai ascultă nimeni, poate 
pentru că au fost și ei o dată 
ascultători de bătrâni ca mine ascultători de bătrâni ca mine 
și de aceea știau exact ce 
trebuie să spună! 
 Într-o zi plină de clienți 
nemulțumiți, pe scaunul din 
fața mea se așează un domn 
cu pălărie și baston, cu privire 
blajină, ușor melancolică, cu o blajină, ușor melancolică, cu o 
vorbă blândă și un limbaj care 
cobora parcă din saloanele 
eleganței interbelice. Mi-a 
atras atenția imediat! Îmi spune
că vine de câteva zile în 
speranța că mă va prinde 
liberă. Nu înțeleg afirmația și 
ține să se explice: „ Duduiță, 
am observat că știți să ascultați!
... și încep să ascult! Viața 
omului se derulează rapid omului se derulează rapid 
printre hârtiile pe care le 
pregătesc pentru a fi semnate, 
nu de alta dar economiile de o 
viață nu mai sunt sigure la 
saltea, pentru că domnul s-a 
pricopsit cu o cucoană, care 

după o viață zbuciumată s-a 
hotărât să se așeze la casa ei. 
Pardon, la casa lui!
Încet, încet îmi dau seama că 
în fața mea stă un fost 
nomenclaturist care nu a iubit 
nici doctrina, nici rigorile nici doctrina, nici rigorile 
partidului, dar s-a bucurat de 
privilegiile funcției deținute 
până la revoluție, când „toate 
lucrurile au luat-o razna”! Și așa 
aflu că, investițiile făcute în 
apartamentul primit drept
locuință de serviciu s-au dus pe 
apa sâmbetei pentru că au 
revenit mafiei imobiliare sub 
pălăria retrocedării, că soția 
care i-a fost alături jumătate de 
secol nu a putut suporta 
nedreptatea de a se vedea în nedreptatea de a se vedea în 
stradă cu mâinile goale, că 
viața omului nu mai are nici un 
rost când rămâne singur pe 
lume fără sufletul pereche… 
„Duduiță, în fiecare dimineață 
mă trezeam cu zâmbetul soției 
mele și  cu mirosul de cafea mele și  cu mirosul de cafea 
fiartă. În fiecare seară când 
intram pe ușa casei o găseam 
la fel de bucuroasă! Mâncam 
întotdeauna cu tacâmuri alese, 
cu față de masă albă, 
dormeam pe cearșafuri 
apretate, aveam pantalonii la apretate, aveam pantalonii la 
dungă (o făcea așa de bine ca 
să se taie cele ce se apropiau 
prea tare)…acum nu mă mai 
duc acasă decât seara …să 

mă culc. Umblu prin parcuri, pe 
la librării, pe la bănci, pe unde 
găsesc oameni care să mă mai 
asculte. Acasă, nu mă mai vrea 
nimeni...nici nu mă mai simt 
acasă!”
Actele sunt gata, economiile Actele sunt gata, economiile 
sunt în siguranță, bătrânul îmi 
sărută mâna, își așează elegant 
pălăria și cu bastonul în mână 
pornește spre următorul 
ascultător.
Rămân blocată pentru moment…
dar mă grăbesc să îmi închei dar mă grăbesc să îmi închei 
ziua, să ajung prima acasă, să 
scot tacâmurile bune și o față de 
masă albă, să îmi aștept sufletul 
pereche cu un zâmbet cald și o 
cină bună! 

Ca acasă nu-i niciunde!

)

““Umblu prin parcuri, pe 
la librării, pe la bănci, 

pe unde găsesc 
oameni care să mă mai 
asculte. Acasă, nu mă 

mai vrea nimeni...
nici nu mă mai simt nici nu mă mai simt 

acasă!”

Mărioara Bleoju
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Am văzut o adolescentă 
frumoasă, prezentă întotdeauna 
la acțiunile bisericii. M-am 
gândit la un moment dat că, 
fata asta e ca ajutorul Domnului 
care nu lipsește niciodată în 
nevoi! Am întrebat-o într-o zi, nevoi! Am întrebat-o într-o zi, 
care-i treaba cu voluntariatul? 
Iată ce mi-a răspuns:
„Depinde ce se înțelege prin 
voluntariat.. eu pot spune că fac 
două tipuri de voluntariat: unul 
la Crucea Roșie, fiind membru 
acolo, iar alt tip de voluntariat e acolo, iar alt tip de voluntariat e 
cel pe care îl fac zilnic, în orice 
situație, ajutând persoanele din 
jurul meu. 

La Crucea Roșie e puțin altfel... 
mie îmi place tot ce ține de 
latura medicală a vieții – așa 
m-a creat Dumnezeu!  Din m-a creat Dumnezeu!  Din 
această cauză, involuntar, am 
dorința continuă de a ajuta 
persoanele din jurul meu, în 
special când au necazuri. Nu 
mă bucur când sunt suferinde, 
dar îmi dau silința să fac tot ce 
pot, ca să nu mai simtă durerea pot, ca să nu mai simtă durerea 
(fizică sau psihică) .
Ce îmi place la activitatea pe 
care o fac este faptul că 
învățăm cum putem salva vieți, 
cum să acordăm primul ajutor 
în cazuri mai mult sau mai puțin 
grave. Din păcate acțiunile de grave. Din păcate acțiunile de 
voluntariat sunt destul de  
necunoscute lumii, puțini

oameni știu că există așa ceva 
și puțini se pot implica. 
Adevărul este că mi-ar plăcea 
să fac voluntariat la spital, chiar 
la urgențe, dar deocamdată în 
România oamenii nu sunt foarte 
dechiși să îi învețe pe alții ce dechiși să îi învețe pe alții ce 
știu ei mai bine…Mai pot spune 
că mă implic ca voluntar în 
organizarea școlilor biblice de 
vacanță, în tabere de copii și la 
diferite întâlniri organizate în 
cadrul bisericii.

Îmi place să lucrez cu copiii, îmi Îmi place să lucrez cu copiii, îmi 
place să mă joc cu ei, să facem 
glume; mă simt mai copil decât 
sunt! Dumnezeu m-a creat cu 
dorința de a ajuta, și astfel sunt 
bucuroasă să știu că pot să 
servesc la mesele organizate 
de biserică (timp în care mă și de biserică (timp în care mă și 
distrez), sau să mă joc cu copiii 
în tabără (unde sunt ajutor de 
lider „sub acoperire"), și alte 
activități care pot fi categorisite 
ca lucru de voluntariat. 
Dumnezeu ne-a înzestrat pe 
fiecare cu daruri specifice. fiecare cu daruri specifice. 
Încercați să le puneți în slujba 
Lui și nu vă va părea rău! Este 
ușor să spunem: nu m-a pus 
nimeni să fac asta, deci nu fac; 
sau: nu am chef acum, poate 
altă dată…  Primul pas este 
mai greu până ieși din starea mai greu până ieși din starea 
de repaus, după aceea, totul 
vine de la sine.

„Tot ce găsește 
mâna ta să facă, 

fă cu toată 
puterea ta!” 

 

Eclesiastul 9:10

Am învățat în biserica în care Am învățat în biserica în care 
am crescut ce înseamnă să 

lucrezi „în Numele Domnului” 
și ce înseamnă răsplata fără 
bani. Dincolo de roadele pe 

care le-am cules mai târziu în 
viață, grație oamenilor care 
m-au învățat să observ, să m-au învățat să observ, să 

ascult, să tac, să pun mâna și 
atunci când nu am chef, știu 
că mă așteaptă o altfel de 

răsplată!

Naomi Cociuba

Voluntariatul



Cufarul
cu 

amintiri
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pregătesc pentru a fi semnate, 
nu de alta dar economiile de o 
viață nu mai sunt sigure la 
saltea, pentru că domnul s-a 
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după o viață zbuciumată s-a 
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apartamentul primit drept
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fiartă. În fiecare seară când 
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mă culc. Umblu prin parcuri, pe 
la librării, pe la bănci, pe unde 
găsesc oameni care să mă mai 
asculte. Acasă, nu mă mai vrea 
nimeni...nici nu mă mai simt 
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sărută mâna, își așează elegant 
pălăria și cu bastonul în mână 
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  Aș putea vorbi despre vise, 
despre înțelepciune și cum să 
ne numărăm bine zilele. Sunt 
lucruri care mă preocupă și 
cred că sunt importante. De 
ceva vreme, nu lucrurile astea 
îmi stăpânesc inima și mintea. îmi stăpânesc inima și mintea. 
Mă gândesc tot mai mult la 
intimitate, la vulnerabilitate, la 
viața pe care Hristos a turnat-o 
în mine și care vrea și trebuie 
să dea peste, să atingă inima 
celorlalți. Nu doar la un nivel 
superficial, ci să ajungă atât de superficial, ci să ajungă atât de 
adânc în inima aproapelui meu, 
prietenului meu, sorei mele, 
soțului meu și să aducă viață și 
vindecare. Cred că mai presus 
de rețete cum să trăim, avem 
nevoie de o inimă restaurată. 
Avem nevoie de curaj să fim Avem nevoie de curaj să fim 
autentici și vulnerabili în fața lui 
Dumnezeu și unii față de alții, 
lăsându-L pe Dumnezeu să 
primească toată gloria din asta. 
Pentru vremuri ca acestea 
avem nevoie de oameni 
puternici, statornici. Dacă mă puternici, statornici. Dacă mă 
uit în jur sunt mai mulți cei care 
se ascund, decât cei care luptă. 
Suntem într-o misiune și avem 
nevoie unul de celălalt. Avem 
nevoie să ne iubim cu 
dragostea lui Hristos, să ne 
îngăduim unii pe alții, să ne îngăduim unii pe alții, să ne 
întrecem în respectul pe care 
ni-l acordăm reciproc, să ne 
dăm o mână de ajutor când 
suntem căzuti, nu să ne 
judecăm fără rost. Cred din 
toată inima că în comunitatea 
lui Hristos oamenii pot fi așa. 
Casa lui Dumnezeu e în ruine și Casa lui Dumnezeu e în ruine și 
de multe ori spunem și noi ca în 
Hagai, că nu a venit timpul 
pentru reconstruirea casei 
Domnului. 

Ce înseamnă pentru mine azi, 
că e în ruine Casa Domnului? 
Cred că ambițiile și planurile 
mele orbesc nevoia și dispera-
rea după Dumnezeu din fața rea după Dumnezeu din fața 
mea. În fiecare zi, merg pe 
câmpul de bătălie și nu-mi dau 
seama. Văd lângă mine inimi 
care bat și caută, oameni răniți, 
care stau la birou lângă 
mine...zi de zi. Cred că locul în 
care mă aflu acum este exact care mă aflu acum este exact 
locul unde vrea Dumnezeu să 
fiu. Definiția lui Dumnezeu e 
destul de tranșantă în ceea ce 
privește lucrurile care contează: 
ne măsoară viața după felul în 
care iubim. Totul se schimbă 
când mă ancorez în realitatea când mă ancorez în realitatea 
lui Dumnezeu. Prietenii mei, 
visele mele, familia mea, toate 
aceste lucruri se transformă 
prin ochii lui Dumnezeu. Îmi 
doresc un loc de muncă stabil 
și bun, să pot să fiu verticală și 
să nu mă compromit. Visez la o să nu mă compromit. Visez la o 
familie care să aducă lumina 
prin întunericul care mă învăluie 
și să fie recunoscută pentru 
felul în care iubește. Dar în 
fiecare zi realizez tot mai mult 
că mai presus de toate acestea 
tânjesc dupa visul lui 
Dumnezeu. Atunci o să trăiesc Dumnezeu. Atunci o să trăiesc 
cu adevărat. Și fără să-mi dau 
seama, o să împrăștii mireasma 
lui Hristos... După ce Hagai le 
spune ce vorbește Domnul și 
poporul ia aminte…(mă bucur 
așa mult că au luat aminte), 
Dumnezeu le face o promisiune Dumnezeu le face o promisiune 
care cred că întrece strădania 
lor de a-și aduna  și a rămâne 
tot goi.

„Atunci Zerub-Babel, fiul lui 
Șealtiel, Iosua, fiul lui 
Iehoțadak, marele preot, și în-
treaga rămășiță a poporului au 
ascultat de glasul DOMNULUI, 
Dumnezeul lor, și de cuvintele 
profetului Hagai, pentru că 
DOMNUL, Dumnezeul lor, îl DOMNUL, Dumnezeul lor, îl 
trimisese. Și poporul s-a temut 
de DOMNUL”.

Visele noastre nu se 
înăbușesc atunci când Casa 
Domnului e o prioritate, ci 
cresc mai mult decât ne-am fi 
putut imagina, și Împărăția Lui 
se răspândește tot mai mult...
„Eu sunt cu voi!“, 
zice DOMNUL.            zice DOMNUL.            

Cosmina Știopu
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Cuvântul lui Dumnezeu ne 
spune în 2 Petru 2: 19b: „Căci 
fiecare este robul lucrului de 
care este biruit”. 
Modul în care ne raportăm la 
lucrurile şi persoanele din viaţa 
noastră va determina gradul noastră va determina gradul 
de dependenţă sau 
independenţă faţă de ele. 
Dacă facebook sau orice alt 
lucru, ajunge să ne 
stăpânească astfel încât nu 
mai deţinem controlul asupra 
alegerilor noastre şi ajungem alegerilor noastre şi ajungem 
să gândim sau să acţionăm 
doar prin prisma acelui lucru, 
înseamnă că treptat am fost 
încătuşaţi de dependenţa faţă 
de acel lucru. În mod ironic, ne 
pierdem libertatea de a alege 
şi motivaţiile, gândurile, şi motivaţiile, gândurile, 
sentimentele şi acţiunile 
noastre devin roabe lucrului de 
care suntem dependenţi.  
O întoarcere către Cuvântul lui 
Dumnezeu ne este de folos în 
identificarea modului corect de 
raportare la orice lucru din raportare la orice lucru din 
viaţa noastră. Atunci când 
Cuvântul lui Dumnezeu 
reprezintă cântarul pe care ne 
aşezăm activităţile, timpul, 
relaţiile, gândurile, 
sentimentele, motivaţiile, 
vom avea o pespectivă vom avea o pespectivă 
corectă şi clară asupra vieţii 
noastre, asupra alegerilor pe 
care le facem şi asupra voii lui 
Dumnezeu pentru viaţa 
noastră. Cel care ne-a creat 
ştie din ce suntem făcuţi, drept 
urmare sfatul Lui pentru noi urmare sfatul Lui pentru noi 
este: 

„Tu să te ţii în totul totului 
tot numai de Domnul 
Dumnezeul tău” 
Deuteronom 18:13.  

Cine eşti tu pe facebook? 
 
Aparent, pe facebook poţi fi tot 
ceea ce îţi doreşti, dar în 
esenţă, realitatea vieţii tale ar 
putea fi complet diferită de ceea 
ce arăţi lumii. Pe facebook ce arăţi lumii. Pe facebook 
putem părea a fi bogaţi în 
prieteni şi relaţii, dar în realitate 
suntem de multe ori săraci în 
comunicare, îngăduinţă şi 
iertare. Criza unei identităţi 
autentice a avut loc şi în alte 
vremuri şi timpuri, dar ea se vremuri şi timpuri, dar ea se 
regăseşte şi în aşa numita 
„generaţie facebook”. Marea 
provocare a acestei generaţii o 
reprezintă regăsirea adevăratei 
identităţi. Atâta timp cât 
identitatea noastră se leagă 
doar de însumarea numărului doar de însumarea numărului 
de prieteni şi relaţii, de mesaje, 
de călătorii, reuşite, rămânem 
foarte departe de esenţa şi 
sursa identităţii noastre.  
Facebook poate să-ţi ofere un 
spaţiu în biblioteca portretelor, 
dar nu-ţi va spune niciodată cine dar nu-ţi va spune niciodată cine 
eşti cu adevărat.  Singurul care 
poate să-ţi spună cine eşti cu 
adevărat şi în care îţi poţi găsi 
adevărata identitate este Isus 
Hristos, Cuvântul care „s-a făcut 
trup şi a locuit printre noi plin de 
har şi adevăr”. Acest Cuvânt nu har şi adevăr”. Acest Cuvânt nu 
sărăceşte, ci îmbogăţeşte prin 
prezenţa şi puterea Lui 
transformatoare, astfel încât 
doar oglindindu-te în El vei ştii 
cine eşti cu adevărat.  

De la popularitate la identitateDe la dependenţă la independenţă

De la aparenţă la esenţă Naomi Mihuț

DA existat o vreme când 
„cuvântul” reflecta în mod direct 
caracterul oamenilor, astfel 
încât oamenii respectaţi erau 
„oamenii de cuvânt”.  În zilele 
noastre, „cuvintele” au ajuns să 
fie dominate de imagini, al căror fie dominate de imagini, al căror 
rol este să transmită un anumit 
mesaj apelând cu precădere la 
simţurile noastre. Ne mulţumim 
de multe ori să privim la 
imaginile care ne sunt oferite 
sub formă de publicitate în 
fiecare zi pe stradă, la televizor, fiecare zi pe stradă, la televizor, 
în reviste sau pe internet prin 
reţele de socializare şi parcă 
prea obosiţi de a cerceta 
dincolo de imagini, ne înşelăm 
singuri crezând că doar ceea ce 
vedem reflectă realitatea. Unul 
dintre cei mai mari apologeţi dintre cei mai mari apologeţi 
creştini ai timpurilor noastre, 
Ravi Zacharias, spunea cu 
mare convingere că „umilirea 
cuvântului din zilele noastre, 
ne-a sărăcit mai mult decât 
orice altceva”. Cum am putea 
vorbi de sărăcie când Facebook, vorbi de sărăcie când Facebook, 
cea mai mare reţea de 
socializare on-line din lume, 
are peste 500 de milioane de 
utilizatori, dintre care peste 50% 
folosesc site-ul zilnic. Datorită 
ingeniozităţii sale studentul de 
la Harvard, Mark Zuckerberg la Harvard, Mark Zuckerberg 
alături de colegii săi au 
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contribuit la crearea celei mai 
mari biblioteci vii, unde oameni 
din toată lumea pot comunica şi 
socializa unii cu alţii învingând 
barierele timpului și ale distanţei 
geografice. Este însă acest 
colos, doar aparenţă sau şi colos, doar aparenţă sau şi 
esenţă?
Cuvântul în sine „Facebook” se 
traduce prin Cartea Portretelor, 
sau Cartea Feţelor, iar scopul 
iniţial a fost acela de a-i ajuta 
pe studenţi să ţină legătura cu 
prietenii şi colegii din liceu. Una prietenii şi colegii din liceu. Una 
din provocările generaţiei 
facebook constă în distingerea 
aparenţei de esenţă. Ce a 
devenit Facebook? Pentru unii 
a devenit o sursă de venit şi de 
lansare a afacerii, pentru alţii o 
lume ideală desprinsă de lume ideală desprinsă de 
realitate, pentru unii doar un 
mijloc de comunicare cu 
prietenii, pentru alţii o 
dependenţă de imaginile şi 
activităţile altor prieteni sau 
cunoscuţi. Facebook a devenit 
şi devine ceea ce urmărește şi devine ceea ce urmărește 
fiecare.   

Dar ce se întâmplă când ceea 
ce urmărim devine 
dependenţă? 

Generatia ,
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“

“
Hai - Hui cu cortul la spinare

 Cum ar putea arăta un 
weekend deosebit în natură, 
într-un colț de rai, uitat de 
lume, dar nu de Dumnezeu? 
Iată mai jos câteva locuri prin 
care am fost și ce am făcut 
pe acolo!
 Pentru o bună desfășurare a  Pentru o bună desfășurare a 
evenimentelor, aș recoman-
da pretenții puține de confort, 
oameni dragi în jur și o hartă 
detaliată a zonei!  

Primul loc care îmi vine în 
minte ar fi Munţii Şurianu. 
Ocazie minunată să parcurgi 
o parte din Transalpina, cea 
mai frumoasă şi înaltă şosea 
din România, iar dacă ești 
hotărât și ai condiție fizică, 
poți încerca o abordare cu poți încerca o abordare cu 
bicicleta. Pe drum, poți face 
o escală la mănăstirea de la 
Oașa să dai binețe lui 
Dumnezeu, apoi o mică 
pauză la Poarta Raiului, la 
propriu! Așa se numește 
cabana și complexul turistic 
în construcție de la 
intersecția drumului de la 
mânăstire cu cel de pe Râul 
Mare al Cugirului (un alt Mare al Cugirului (un alt 
drum de acces cu plecare 
din Cugir). 

Odată ajuns acolo, poți sta la 
cabana Şurianu, sau în 
spațiile special amenajate 
pentru corturi. Cabana se 
află la o altitudine de 1734 m, 
în administrarea MApN, dar 
cazează și turiști în limita lo-
curilor libere. Este o locație curilor libere. Este o locație 
retrasă, cu condiții modeste 
dar curată, motiv pentru care 
a păstrat parcă un aer mai 
sălbatic. La 5 minute de 
cabană este un lac, iar lângă 
lac, o masă cu două bănci de 
lemn, loc ideal pentru un mic lemn, loc ideal pentru un mic 
dejun scăldat în razele 

Apoi… micul dejun (acum bine 
meritat) pe malul lacului va fi o 
delectare. După mâncarea de 
dimineață, pofta de ducă poate 
fii domolită cu un traseu de 
4-6h pe Vf. lui Pătru (2130m), 
numai bun pentru a lăsa celor 
ce rămân la corturi timp să ce rămân la corturi timp să 
pregătească grătarele în 
spațiile special amenajate. În 
drum spre vârf, se poate trece 
pe la stână și dacă aveți 
răbdare 45 de minute, ciobanul 
vă poate prepara un balmoș 
autentic din cele mai eco & bio autentic din cele mai eco & bio 
ingrediente. 

Apoi, ajunși sus pe vârf, se de-
schide o nouă panoramă a ma-
sivului Şureanu, Lacului Oaşa, 
Luncile Prigoanei, culmile 
împădurite ale Munţilor 
Şureanu, Vârful Cindrel, Vârful 
Tărtărău, Vârful Cârpa, M-ţii 
Parâng, Retezat-Godeanu, 
Făgăraş, Bucegi. Era să uit: 
dacă tot ești pe vârf, nu rata 
ocazia de a ridica și zmeul! 
Acolo sus, nimic nu-l poate 
împiedica să bată. 
Ei, acum ai poftă de mâncare 
ne întoarcem la corturi/cabană 
satisfăcuți. Mâncăm bine, ne 
facem siesta, povestim verzi și 
uscate, noi și vechi, trecătoare 
și eterne … neîntrerupți de 
telefoane mobile sau de e-mail. 

Sub seară ca să putem dormi Sub seară ca să putem dormi 
bine, zic să mai facem o tură pe 
vârf, de data aceasta pe drumul 
forestier, în pas lejer. Ajuns 
sus, deschizi zmeul și în lumina 
asființitului, poți petrece cel mai 
frumos zbor purtat de un vânt 
domol și constant. Un vis la domol și constant. Un vis la 
final de zi. Apoi, după sau 
poate în locul unui foc de 
tabără, un mic curs de astrono-
mie, predat de un astronom 
amator, pe spate, pe izopren, 
privind cerul înstelat, departe 
de poluarea luminoasă din 
aglomerările urbane.
Iar acum … noapte bună!

  O ultimă sugestie, nu te întoarce pe unde ai venit! Dacă reușești 
să convingi un șofer să te aștepte jos, la cantonul forestier de la 
Arieșu, de pe Râul Mare, poți face un traseu de creastă de la 
Șureanu la Cabana Prislop și să cobori mai apoi în Cugir.

Alte locuri care mi-au rămas dragi, ar fi Munții Retezat, cu camAlte locuri care mi-au rămas dragi, ar fi Munții Retezat, cu cam-
pare la poiana Pelegii de asemenea cu acces auto până la 10 
minute de cort, apa în apropiere, trasee acesibile. Nu aș vrea să 
uit nici de Apusenii cu campare la Grajduri, sau lacul Buhui, lângă 
Anina.

Nu vreau să vorbesc acum despre excursii cu mașina și bicicletele 
sus pe portbajaj, de camping-uri amenajate în care îți instalezi 
cortul lângă rulotă, cu baie cu duș, de orașe turistice vizitate pe 
bicicletă, de discuții lungi în mașină în drum spre noul camping. În 
felul acesta parcurgi sute de km într-un tandem mașină-bicicletă 
dispunând de maximă mobilitate și poate o ocazie bună pentru un 
ritm mai lent de a privi lumea și viața. Asta ar fi o altă abordare, în 
viziunea mea, hibridă, în care poți îmbina confortul cu mobilitatea viziunea mea, hibridă, în care poți îmbina confortul cu mobilitatea 
și natura alături de familie și prieteni dragi.
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Ca acasă nu-i niciunde?
Oare de ce?

Acasă te simți ca într-o oază de pace și bucu-
rie!
Dar la servici, la Biserică, nu te poți simți ca 
într-o oază de pace și bucurie?
Ba da!

Acasă nu poți avea conflicte? 
Ba da!
Dar la serviciu, la Biserică, nu poți avea 
conflicte? 
Ba da!

Acasă îți împlinești nevoile de bază: hrană, Acasă îți împlinești nevoile de bază: hrană, 
odihnă, intimitate, acceptare, dragoste, 
valoare!
Dar în alte locuri, de exemplu la hotel când 
mergi în delegație sau în„team-building”, nu-ți 
poți împlini aceste nevoi de bază?
Ba da!
Vii uneori acasă și auzi: „Ai venit și tu...” și îți Vii uneori acasă și auzi: „Ai venit și tu...” și îți 
cam vine să pleci de unde ai venit.
Sau vii și auzi: „Bine ai venit iubitule/iubito, 
mi-a fost dor de tine, mă bucur că ai venit”.
În funcție de ce te aștepți să auzi, vii cu 
groază sau cu 
bucurie.

Ioan Ciobotă

Facă Domnul ca „Acasă” al fiecăruia dintre noi 
să fie „Casa Domnului”.

Totuși, ce anume face diferența?
Acasă ne simțim „în legalitate”, ne simțim 
intimi, ne putem da jos măștile, rujurile, farduri-
le, și suntem mai deschiși în a ne apropia de 
Dumnezeu. 

O fi vorba oare despre un fel de repetiție, 
despre o „mireasmă” a casei noastre veșnice?
O fi vorba oare despre familie, tot ca un fel de O fi vorba oare despre familie, tot ca un fel de 
repetiție a „familiei” din Ceruri, când nici nu ne 
vom mărita, nici nu ne vom însura, ci vom fi ca 
îngerii – o mare și minunată familie, împreună 
cu Dumnezeu - Tatăl nostru ceresc, și cu 
fratele nostru mai mare – Domnul Isus Hris-
tos?

 
Ca acasa nu-i niciunde?

Lala Gabriela

A În ziua de azi există o mulţime de teorii mai mult sau mai puţin 
eficiente în ceea ce priveşte creşterea copiilor şi relaţia părinţi - 
copii. 
O abordare deosebită descoperim în cartea Cele cinci limbaje 
de iubire ale copiilor scrisă de cunoscuţii autori Gary Chapman 
şi Ross Campbell. Scopul cărţii, după cum afirmă autorii în 
introducere, este acela de a ajuta părinţii să crească copiii introducere, este acela de a ajuta părinţii să crească copiii 
pentru a deveni adulţi maturi, echilibraţi emoţional, cu o părere 
sănătoasă despre sine. Metoda promovată de ei are iubirea ca 
fundament pentru relaţii sănătoase şi pentru o comunicare 
eficientă părinţi – copii. 
Relaţia dintre părinţi şi copii întâmpină de multe ori dificultăţi Relaţia dintre părinţi şi copii întâmpină de multe ori dificultăţi 
pentru că nu „vorbesc” acelaşi limbaj al iubirii. Astfel, se nasc 
momentele de frustrare din partea ambelor părţi; copilul are 
impresia că nu este iubit, iar părintele că nu este respectat. De 
aceea este important să identificăm dintre cele cinci limbaje de 
iubire – timpul acordat, cuvintele de încurajare, darurile, ser-
viciile sau mângâierile fizice –care este cel caracteristic copilu-
lui. Folosind limbajul corect, copilul se simte iubit şi devine mai 
atent la indicaţiile părinţilor. 
Concentrându-ne pe folosirea celor cinci limbaje, observăm o 
altă perspectivă decât cea tradiţională şi în ceea ce priveşte 
disciplina. A disciplina este sinonim, în accepţiunea multora, cu 
a pedepsi, dar sensul corect este de a forma, pedeapsa fiind 
una dintre metode. Prin urmare, un copil care are rezervorul 
plin de iubire este mai uşor de disciplinat, de format.
La finalul cărţii, autorii ne prezintă câteva sugestii şi aplicaţii ca La finalul cărţii, autorii ne prezintă câteva sugestii şi aplicaţii ca 
suport pentru părinţii care vor să pună în practică ceea ce au 
asimilat.

Cele cinci limbaje de iubire
ale copiilor

Gary Chapman, Ross Campbell
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“

“
7 pasi spre un interviu de succes,
1.Cum faci o primă impresie 
bună?

Pentru a face o primă impresie Pentru a face o primă impresie 
bună CV-ul este cea mai 
eficientă strategie. Asigurarea 
detaliilor legate de experiență și 
studiile acumulate precum și 
trainigurile realizate pot să facă 
o impresie bună în cazul în care 
sunt relevante pentru postul sunt relevante pentru postul 
vizat. În ceea ce privește modul 
de prezentare la un interviu, 
siguranța de sine și o cămașă 
sunt de ajuns pentru a începe 
cu dreptul întâlnirea  cu posibi-
lul angajator.

2. Cum răspunzi corect la în-
trebarea: de ce vrei să îți 
schimbi locul de muncă?

Există multiple motive pentru 
care o persoană poate alege să 
își caute un alt loc de muncă. 
Cele întâlnite frecvent sunt dez-
voltarea carierei, banii, relația 
cu colegii și cu superiorii. 
Este important ca în momentul 
în care răspunzi la o astfel de 
întrebare să prezinți pe lângă 
motivele care te determină să 
faci o schimbare și aspectele 
pozitive ale actualului loc de 
muncă. Astfel candidatul 
dovedește că abordează echilidovedește că abordează echili-
brat și realist activitatea sa 
profesională.

3. Ce poate compensa lipsa 
de experiență la un proaspăt 
absolvent de facultate sau 
liceu?

Interviurile cu proaspeții 
absolvenți de facultate sau 
liceu sunt unele dintre cele mai 
frumoase. Ambiția, motivația 
puternică și dorința de a învăța, 
îi pot ajuta pe proaspeții 

absolvenți să câștige încrederea 
intervievatorilor. Practica de 
vară, activitățile part-time 
și trainingurile pot de asemeși trainingurile pot de aseme-
nea să demonstreze pasiunea 
și interesul real al candidaților 
pentru aria profesională pe care 
au ales-o în carieră.

4. Ce  importanță are volun-
tariatul într-un CV?

Voluntariatul poate reprezenta 
un avantaj pentru tinerii fără 
experiență în măsura în care 
prin activitațile de voluntariat 
candidatul a dezvoltat abilități 
tehnice, de organizare sau de 
comunicare.

5. Ce nu trebuie să spui 5. Ce nu trebuie să spui 
niciodată la un interviu?

Pentru a ști ce să nu spui la un 
interviu trebuie să delimitezi 
foarte bine profesia de celelalte 
aspecte ale vieții. 
Astfel orice detaliu personal Astfel orice detaliu personal 
legat de familie, opțiuni politice 
sau credințe personale nu sunt 
de interes în cadrul unui in-
terviu de angajare și nu ar 
trebui abordate de către candi-
dat în răspunsurile pe care le 
oferă intervievatorilor. 

6. Ce trebuie să spui pentru a 
avea un interviu de succes?

Pentru a avea un interviu de 
succes e important să consideri 
fiecare intrebare a intervievato-
rilor ca pe o oportunitate. O 
abordare bună este să răspunzi 
la întrebări folosind exemple 
reale cu care te-ai confruntat, 
menționând care au fost menționând care au fost 
acțiunile pe care le-ai realizat în 
acea situație și care au fost re-
zultatele obținute.

7. Cum este recomandat să îți 
exprimi așteptările salariale?

Așteptările salariale se 
discută de obicei în partea de discută de obicei în partea de 
încheiere a unui interviu de an-
gajare. O abordare simplă a 
acestui subiect ar fi 
următoarea: “În cazul în care 
voi fi acceptat, sunt dispus să 
iau în considerare o ofertă de 
aproximativ X lei net.”

În final menționez că succeÎn final menționez că succe-
sul unui interviu nu constă 
neapărat în obținerea postu-
lui, ci în calitatea discuției și 
în folosirea oportunității de a 
învăța din fiecare experiență 
de viață.

Elena Tomuș
Specialist Resurse Umane
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“

“

inteviu Simona Magdin

Dorințe
- când eram copil îmi 
doream să devin profesoară de 
sport, când am crescut…primar!

Oportunități
- nu aș pleca niciodată din țara 
mea! Mai bine respectată aici mea! Mai bine respectată aici 
decât slugă la alții!

Relaxare 
- vacanță în an electoral, doar
 după alegeri.

Odihnă
- opt ore de somn pe noapte.

FericireFericire
- cum am făcut ultima dată o 
persoană fericită? L-am lăsat 
pe fiul meu pentru prima dată 
singur la mare!

Vise
- să uit de griji și de probleme.

HobbyHobby
- îmi place să lucrez cu oamenii 
și cu copiii în special.

Cu aceste versuri ești 
întâmpinat dacă intri pe site-ul 
primăriei Secaș, și mă gândesc 
că într-adevăr la Secaș lucrurile 
sunt altfel, de vreme ce, în 
scaunul de primar se așează 
zilnic o femeie! zilnic o femeie! 

Am cunoscut puțin din 
personalitatea celei care a 
ajuns să fie singura femeie 
primar din județul Timiș. 
Vă invit să vă faceți și 
dumneavoastră o idee despre 
Simona Magdin, unul dintre ceiSimona Magdin, unul dintre cei
trei primari baptiști din Timiș. 

20 21

“
“
"Eu cred ca veșnicia s-a 

născut la sat.
Aici orice gând 

e mai încet,
și inima-ți zvâcnește 

mai rar,
ca și cum nu ți-ar ca și cum nu ți-ar 

bate în piept,
ci adânc 

în pamânt undeva."
Lucian Blaga - 
Sufletul Satului 

Un lider bun îi face pe alții să aibă încredere în el; 
un lider și mai bun îi face pe oameni să aibă încredere 

în ei înșiși. Cel mai bun lider îi face pe oameni să 
aibă încredere în Dumnezeu.

C.B.: Simona Magdin este noul 
primar al Secaşului, este titlul 
multor articole dar, cum a fost 
anul 2012 pentru dumneavoastră?
S.M.: A fost un an foarte greu 
până în prezent , am avut parte 
de un consum psihic foarte de un consum psihic foarte 
ridicat. Sper că până la sfârșitul  
anului lucrurile să se mai 
liniștească și să pot spune la 
final că 2012 a fost un an bun.

C.B.: Cu ce dificultăți se 
confruntă o femeie primar?
S.M.: S.M.: La începutul mandatului 
mi-a fost mai greu, toate 
lucrurile pe care le întâmpinam 
erau ceva nou pentru mine, mă 
simțeam neajutorată , aveam 
impresia că nu știu nimic. 
Am avut parte însă de un
colectiv care m-a ajutat și a fost colectiv care m-a ajutat și a fost 
alături de mine. Am observat că  
în general nu se  face deosebire 
între o femeie și un bărbat când 
vine vorba de această funcție. 
Personalitatea mea este una  
puternică, iar cei care au 
încercat să mă intimideze nu au încercat să mă intimideze nu au 
reușit  să o facă. Ceea ce mă 
deranja uneori, era faptul că de 
multe ori oamenii se așteptau 
să întâlnească un bărbat primar, 
aș putea spune chiar  că eram 
confundată cu un bărbat datorită 
funcției pe care o dețin.  funcției pe care o dețin.  

C.B.: Avem în ultima vreme 
nenumărate exemple de 
politicieni corupți, ce vă 
motivează să rămâneți fermă 
pe poziție?
S.M.:  Eu, personal, nu m-am 
confruntat până în prezent cuconfruntat până în prezent cu
 asemenea persoane care să fii 
vrut să mă corupă! După 
părerea mea, de multe ori 
aceste situații sunt exagerate!

C.B.: Cum îl onorați pe 
Dumnezeu prin slujba pe care 
o faceți?o faceți?
S.M.: De fiecare dată când am 
ocazia  îi ajut  pe oameni și  

lăcașele de cult. Încerc  să 
atrag cât mai mult oamenii spre 
Biserică, spre adevăratul loc în 
care pot fi ajutați.

C.B.: Aveți un mentor spiritual?
S.M.:  Da, am un mentor 
spiritual și acesta este omul de spiritual și acesta este omul de 
lângă mine, soțul meu.

C.B.: O mamă își pune 
amprenta în viața copiilor ei.
Cum reușiți să vă lipiți de inima 
lui?
S.M.: Comunic   foarte mult cu 
copilul meu, îi arăt că am copilul meu, îi arăt că am 
încredere în el, îl ghidez în viață, 
sunt mereu alături de el, dar în 
același timp îl las  să-și dezvolte 
propria personalitate.

C.B.: Cum reușiți să vă împărțiți 
între familie și slujbă?
S.M.:S.M.:  În ultima vreme mai greu, 
dar cu sprijin din partea familiei 
și cu înțelegere  totul este posibil.

C.B.: Ce se gătește cel mai des 
în bucătăria familiei Magdin?
S.M.: Suntem o familie normală, 
deci mâncăm ce mănâncă toată 
lumea: supe, ciorbe, sarmale, lumea: supe, ciorbe, sarmale, 
mâncăruri obișnuite. Pot spune 
că ne place să gătim împreună 
și o facem deseori. Eu personal 
prefer cafeaua!  

C.B.: Ne puteți spune care este 
prăjitura preferată a familiei?
S.M.:S.M.: Veșnicul tort de ciocolată.

C.B.: Cum sună viitorul pentru 
Simona Magdin?
S.M.:  Sunt încrezătoare și cu 
ajutorul Domnului, viitorul sună 
bine!

C.B.: Planuri de viitor?
S.M.:S.M.: Doresc  în viitorii patru ani 
să fac comuna Secaș să 
prospere și totodată viața 
locuitorilor  comunei să se 
îmbunătățească! 
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bate în piept,
ci adânc 

în pamânt undeva."
Lucian Blaga - 
Sufletul Satului 

Un lider bun îi face pe alții să aibă încredere în el; 
un lider și mai bun îi face pe oameni să aibă încredere 

în ei înșiși. Cel mai bun lider îi face pe oameni să 
aibă încredere în Dumnezeu.

C.B.: Simona Magdin este noul 
primar al Secaşului, este titlul 
multor articole dar, cum a fost 
anul 2012 pentru dumneavoastră?
S.M.: A fost un an foarte greu 
până în prezent , am avut parte 
de un consum psihic foarte de un consum psihic foarte 
ridicat. Sper că până la sfârșitul  
anului lucrurile să se mai 
liniștească și să pot spune la 
final că 2012 a fost un an bun.

C.B.: Cu ce dificultăți se 
confruntă o femeie primar?
S.M.: S.M.: La începutul mandatului 
mi-a fost mai greu, toate 
lucrurile pe care le întâmpinam 
erau ceva nou pentru mine, mă 
simțeam neajutorată , aveam 
impresia că nu știu nimic. 
Am avut parte însă de un
colectiv care m-a ajutat și a fost colectiv care m-a ajutat și a fost 
alături de mine. Am observat că  
în general nu se  face deosebire 
între o femeie și un bărbat când 
vine vorba de această funcție. 
Personalitatea mea este una  
puternică, iar cei care au 
încercat să mă intimideze nu au încercat să mă intimideze nu au 
reușit  să o facă. Ceea ce mă 
deranja uneori, era faptul că de 
multe ori oamenii se așteptau 
să întâlnească un bărbat primar, 
aș putea spune chiar  că eram 
confundată cu un bărbat datorită 
funcției pe care o dețin.  funcției pe care o dețin.  

C.B.: Avem în ultima vreme 
nenumărate exemple de 
politicieni corupți, ce vă 
motivează să rămâneți fermă 
pe poziție?
S.M.:  Eu, personal, nu m-am 
confruntat până în prezent cuconfruntat până în prezent cu
 asemenea persoane care să fii 
vrut să mă corupă! După 
părerea mea, de multe ori 
aceste situații sunt exagerate!

C.B.: Cum îl onorați pe 
Dumnezeu prin slujba pe care 
o faceți?o faceți?
S.M.: De fiecare dată când am 
ocazia  îi ajut  pe oameni și  

lăcașele de cult. Încerc  să 
atrag cât mai mult oamenii spre 
Biserică, spre adevăratul loc în 
care pot fi ajutați.

C.B.: Aveți un mentor spiritual?
S.M.:  Da, am un mentor 
spiritual și acesta este omul de spiritual și acesta este omul de 
lângă mine, soțul meu.

C.B.: O mamă își pune 
amprenta în viața copiilor ei.
Cum reușiți să vă lipiți de inima 
lui?
S.M.: Comunic   foarte mult cu 
copilul meu, îi arăt că am copilul meu, îi arăt că am 
încredere în el, îl ghidez în viață, 
sunt mereu alături de el, dar în 
același timp îl las  să-și dezvolte 
propria personalitate.

C.B.: Cum reușiți să vă împărțiți 
între familie și slujbă?
S.M.:S.M.:  În ultima vreme mai greu, 
dar cu sprijin din partea familiei 
și cu înțelegere  totul este posibil.

C.B.: Ce se gătește cel mai des 
în bucătăria familiei Magdin?
S.M.: Suntem o familie normală, 
deci mâncăm ce mănâncă toată 
lumea: supe, ciorbe, sarmale, lumea: supe, ciorbe, sarmale, 
mâncăruri obișnuite. Pot spune 
că ne place să gătim împreună 
și o facem deseori. Eu personal 
prefer cafeaua!  

C.B.: Ne puteți spune care este 
prăjitura preferată a familiei?
S.M.:S.M.: Veșnicul tort de ciocolată.

C.B.: Cum sună viitorul pentru 
Simona Magdin?
S.M.:  Sunt încrezătoare și cu 
ajutorul Domnului, viitorul sună 
bine!

C.B.: Planuri de viitor?
S.M.:S.M.: Doresc  în viitorii patru ani 
să fac comuna Secaș să 
prospere și totodată viața 
locuitorilor  comunei să se 
îmbunătățească! 



F.i.F. 
Fondul de Investitii - Familia,

 Te-ai întrebat vreodată de 
ce o familie este atât de 
unită în vreme ce alta este 
dezbinată?
Părerea experților este că o Părerea experților este că o 
familie în care sunt prezente 
următoarele două elemente 
are toate șansele ca între 
membrii ei să se stabilească 
legături strânse, de durată:
- dragostea necondiționată
-- amintiri plăcute

Cum să creezi amintiri 
plăcute?
Orice părinte poate crea 
amintiri plăcute. 
Nu contează împrejurările în Nu contează împrejurările în 
care trăiești,unde locuiești, 
câți bani ai, dacă vei folosi 
următorii cinci factori le vei 
oferi copiilor tăi amintiri 
care-i vor uni definitiv cu 
familia:

1. TIMPUL
Timpul devine unul din cele Timpul devine unul din cele 
mai prețioase capitaluri pe 
care le avem, iar angajarea 
în prea multe activități este 
dăunătoare. Fără timp sufi-
cient orice am face, calitatea 
timpului petrecut cu ei are de 
suferit. Dacă îți planifici cu suferit. Dacă îți planifici cu 
grijă dinainte să acorzi timp 
familiei tale îți vei da seama 
că ai timp pentru ea.

2. CONVERSAȚIA
Comunicarea inexistentă sau 
redusă este una din marile 
probleme ale relațiilor dintre 
părinți și copii. Oricare ar fi 
cauza, realitatea este că 
parinții și copiii își vorbesc 
din ce în ce mai puțin cu fie-
care zi ce trece. Cele mai care zi ce trece. Cele mai 
frecvente răspunsuri ale 
părinților  la solicitările 
copiilor:
„ sunt prea obosit”
„nu am timp”

„nu avem bani”
„stai cuminte”
Una din cele mai eficiente 
metode de îmbunătățire a 
comunicării dintre copil și comunicării dintre copil și 
părinte este să nu scapi mo-
mentele când copilul dorește 
să vorbească cu tine. Cheia 
este disponibilitatea și 
perseverența. Când copiii se 
simt în siguranță și iubiți sunt 
mai deschiși comunicării cu mai deschiși comunicării cu 
părinții lor. Când copiii sunt 
necomunicativi, nu-ți pierde 
nădejdea, continuă să îi 
iubești și să asculți ce au de 
spus!

3. CĂLĂTORIILE
Călătoriile au impact profund 
asupra familiei și duc la for-
marea unor amintiri 
diverse.Vacanțele, dar și 
călătoriile scurte, pot schim-
ba în bine viața copiilor.
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4. TRADIȚIILE sau bunele 
obiceiuri ale familiei
Pe lângă veselia pe care o Pe lângă veselia pe care o 
aduc, acestea mai au o 
contribuție importantă la viața 
de familie: păstrează 
moștenirea spirituală a fami-
liei și oferă fiecărui membru 
al familiei un sentiment al 
identității colective. Tradițiile identității colective. Tradițiile 
transmit din generație în 
generație valorile familiei. O 
dată ce o tradiție este 
statornicită într-o familie, 
copiii o anticipează cu bucu-
rie și îi acordă importantă. 
Tradițiile anuale sunt 
așteptate cu nerăbdare de 
copii nu numai că sunt mo-
mente de bucurie, ci și 
pentru că au o continuitate. 
Acestea consolidează 
relațiile dintre părinți și copii 
pe termen lung.

5. TANDREȚEA
Dintre toate experiențele 
umane, tandrețea este liantul 
cel mai puternic al relațiilor. 
Ea înseamnă iubire, încura-
jare și devotament emoțional.
Tandrețea fizică:
Atingerea fizică are darul inAtingerea fizică are darul in-
credibil de mare de a ridica o 
inimă rănită și de a uni 
oameni. Noul Testament este 
plin de exemple ale puterii 
atingerii: Isus a atins oamenii 
pe care i-a vindecat (Matei 
8:3), primii creștini aveau obi8:3), primii creștini aveau obi-
ceiul să se îmbrățișeze 
(Faptele Apostolilor 20:36-
38)
Tandrețea sufletească:
Tandrețea sufletească merge 
mână în mână cu cea fizică. 
Ea înseamnă că membri 
familiei sunt sensibili la 
nevoile celorlalți și se. 

străduiesc să le împlinească 
 Într-o bancă se depun 
bani pentru a se constitui o 
rezervă care se poate folosi 
la nevoie. 
 În „banca emoțională” 
depunem relații pozitive depunem relații pozitive 
care consolidează 
încrederea reciprocă. 
Iată în final șase căi prin 
care putem depune în 
banca emoțiilor:  

-înțelege individualitatea
-îngrijește-te de lucruri mici-îngrijește-te de lucruri mici
-respectă-ți promisiunile
-explică clar copiilor ce 
aștepți de la ei
-manifestă integritate 
personală
-recunoaște și cere iertare -recunoaște și cere iertare 
când ai greșit

Obiectivele fondului: 

Strategia fondului:
 

Raportul rentabilitate-risc: 

Profilul investitorului:

Termeni și condiții: 

obținerea creșterii valorii reale a capitalului investit. Spre 
deosebire de alte fonduri de investiții, F.I.F. garantează că își 
va atinge scopul propus.
 
investiții în principal în acțiuni emise de cel mai bun Strateg și 
cotate la B.V.V. ( Bursa de Valori Veșnică) precum și în 
instrumente cu scadențe pe termen scurt cum ar fi: instrumente cu scadențe pe termen scurt cum ar fi: 
verticalitate, onestitate, unitate.
 
rentabilitate maximă, risc scăzut.

familii care doresc să investeasca în valorile lui Dumnezeu pe 
termen lung și foarte lung.

gestionarea corectă a timpului, comunicării, gestionarea corectă a timpului, comunicării, 
responsabilităților.

COCA LUGOJAN  
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“

“

Detoxifierea 

grăsimi, dulciuri

lapte și derivate

fructe legume

pâine, cereale
orez și paste

carne, paste, ouă

organismului
 Corpul uman are o funcție de 
detoxifiere naturală, prin 
intermediul ficatului, rinichilor si 
a tractului gastro-intestinal 
inferior. Suntem expuși, în mod 
constant, la mii de toxine și 
chimicale, prin aerul pe care îl chimicale, prin aerul pe care îl 
respirăm sau prin produsele 
alimentare. Alimentația noastră 
include foarte multe alimente 
procesate, zaharuri și grăsimi 
nesănătoase. Acești factori, la 
care putem adăuga bolile, 
medicamentele și medicamentele și 
supra-alimentarea, pot 
destabiliza procesul natural de 
detoxifiere al organismului. Cel 
mai frecvent mijloc de 
detoxifiere este dieta, prin 
utilizarea de plante sau ceaiuri 
în alimentația zilnică, sau alte în alimentația zilnică, sau alte 
metode, mai radicale, ca 
hidroterapia colonului și 
curățarea organismului prin 
post negru. Cea mai des 
întâlnită dietă este cea pe bază 
de fructe și legume cu multe 
fibre. Iată mai jos câteva fibre. Iată mai jos câteva 
exemple de legume și fructe 
care vă pot ajuta în procesul de
detoxifiere al organismului .

Detoxifierea se referă la 
eliminarea substanțelor toxice 

din organism, prin sânge. 

Sfecla roşie. 
Conţine diferite substanţe 
nutritive benefice pentru 
organism, printre care vitamina 
C, vitamina B1, B2, B3, B6, 
beta caroten şi reprezintă o 
sursă preţioasă de fier, sursă preţioasă de fier, 
magneziu, zinc şi calciu - adică 
necesarul unei detoxifieri 
optime. Sfecla roşie este 
indicată şi în tratarea afecţiunilor 
ficatului şi a vezicii biliare,
organe de maximă importanţă 
în eliminarea toxinelor. în eliminarea toxinelor. 

Broccoli.
 Este o sursă excelentă de 
vitamina A şi C, fier şi calciu, 
bogată în fibre şi săracă în 
calorii şi are proprietăţi 
antioxidante care previn apariţia 
unor forme de cancer. O altă unor forme de cancer. O altă 
proprietate interesantă este 
eliminarea unor fitochimicale în 
momentul tăierii, fierberii, 
mestecării sau digerării, cu rol 
în detoxifiere şi inhibarea 
înmulţirii celulelor tumorale. 

Lămâile.Lămâile.
Stimulează eliberarea de 
enzime şi ajută la transformarea 
toxinelor astfel încât să poată fi 
uşor de eliminat din organism.
Lămâia e o sursă foarte bună 
de vitamina C, substanţă ce 

 Piramida alimentară reprezintă 
o exprimare grafică a 
recomandărilor nutriționale, a 
cantităților și a tipurilor de 
alimente ce trebuie să fie 
consumate zilnic pentru a 
menține starea de sănătate și menține starea de sănătate și 
pentru a reduce riscul de 
dezvoltare a diverselor boli 
legate de alimentație.
Piramida Alimentară cuprinde 
următoarele grupe:

 Cerealele, legumele și 
fructele sunt cel mai bine 
reprezentate în Piramida 
Alimentară, ca fundament al 
alimentației echilibrate, 
numindu-le „baza” pentru o 
nutriție adecvată și pentru nutriție adecvată și pentru 
sănătate. Ele trebuie 
acompaniate de alimente 
bogate în proteine (lapte, 
brânză, pește, carne și produse 
din carne cu un conținut scăzut 

în grăsimi), reprezentate grafic 
în al treilea nivel al piramidei, 
punându-se accent în ultima 
perioadă pe consumul cărnurilor 
albe în defavoarea celor roșii 
(care tind să urce în partea 
superioară a piramidei).superioară a piramidei).
Vârful piramidei, având cel mai 
mic volum, este reprezentat de 
grăsimi și de produse 
zaharoase.
Această porțiune nu are 
recomandări în ceea ce 
privește numărul de porții, ci privește numărul de porții, ci 
doar mențiunea de a fi 
consumate rar și în cantităti mici.
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“

“Hrana 
corespunzătoare 
este adevăratul 

tău medicament. 
(Hipocrate)

Piramida alimentară 

contribuie la detoxifierea 
organismului şi arderea 
grăsimilor. Consumând apă cu 
lămâie în fiecare dimineaţă, 
ajutăm la echilibrarea acidităţii 
alimentelor mâncate.

Usturoiul. Usturoiul. 
Chiar dacă nu miroase prea 
plăcut, usturoiul nu ar trebui să 
lipsească din cura de 
detoxifiere: este un puternic 
antiviral, antiseptic şi antibiotic. 
Usturoiul are un efect pozitiv 
asupra procesului digestiv şi asupra procesului digestiv şi 
ajută la curăţarea ficatului.

Anghinare. 
Nu este numai un aliment 
gustos, ci şi unul foarte sănătos. 
Datorită conţinutului de cinarină, 

anghinarea stimulează producţia
de bilă, previne indigestiile şi 
asigură o digestie sănătoasă. 
Este şi un diuretic excelent ce 
favorizează eliminarea toxinelor 
din organism, protejând ficatul.

Merele. Merele. 
Conţin o sumedenie de 
substanţe nutritive benefice 
precum fibre, vitamine, minerale 
şi fitochimicale, toate contribuind 
la procesul de detoxifiere. 
Conţinutul ridicat de fibre 
recomandă merele pentru recomandă merele pentru 
reglarea tranzitului intestinal şi 
stimularea detoxifierii 
organismului, iar acidul malic, 
cel care îi dă fructului gustul 
acrişor, stimulează digestia.
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inferior. Suntem expuși, în mod 
constant, la mii de toxine și 
chimicale, prin aerul pe care îl chimicale, prin aerul pe care îl 
respirăm sau prin produsele 
alimentare. Alimentația noastră 
include foarte multe alimente 
procesate, zaharuri și grăsimi 
nesănătoase. Acești factori, la 
care putem adăuga bolile, 
medicamentele și medicamentele și 
supra-alimentarea, pot 
destabiliza procesul natural de 
detoxifiere al organismului. Cel 
mai frecvent mijloc de 
detoxifiere este dieta, prin 
utilizarea de plante sau ceaiuri 
în alimentația zilnică, sau alte în alimentația zilnică, sau alte 
metode, mai radicale, ca 
hidroterapia colonului și 
curățarea organismului prin 
post negru. Cea mai des 
întâlnită dietă este cea pe bază 
de fructe și legume cu multe 
fibre. Iată mai jos câteva fibre. Iată mai jos câteva 
exemple de legume și fructe 
care vă pot ajuta în procesul de
detoxifiere al organismului .

Detoxifierea se referă la 
eliminarea substanțelor toxice 

din organism, prin sânge. 

Sfecla roşie. 
Conţine diferite substanţe 
nutritive benefice pentru 
organism, printre care vitamina 
C, vitamina B1, B2, B3, B6, 
beta caroten şi reprezintă o 
sursă preţioasă de fier, sursă preţioasă de fier, 
magneziu, zinc şi calciu - adică 
necesarul unei detoxifieri 
optime. Sfecla roşie este 
indicată şi în tratarea afecţiunilor 
ficatului şi a vezicii biliare,
organe de maximă importanţă 
în eliminarea toxinelor. în eliminarea toxinelor. 

Broccoli.
 Este o sursă excelentă de 
vitamina A şi C, fier şi calciu, 
bogată în fibre şi săracă în 
calorii şi are proprietăţi 
antioxidante care previn apariţia 
unor forme de cancer. O altă unor forme de cancer. O altă 
proprietate interesantă este 
eliminarea unor fitochimicale în 
momentul tăierii, fierberii, 
mestecării sau digerării, cu rol 
în detoxifiere şi inhibarea 
înmulţirii celulelor tumorale. 

Lămâile.Lămâile.
Stimulează eliberarea de 
enzime şi ajută la transformarea 
toxinelor astfel încât să poată fi 
uşor de eliminat din organism.
Lămâia e o sursă foarte bună 
de vitamina C, substanţă ce 

 Piramida alimentară reprezintă 
o exprimare grafică a 
recomandărilor nutriționale, a 
cantităților și a tipurilor de 
alimente ce trebuie să fie 
consumate zilnic pentru a 
menține starea de sănătate și menține starea de sănătate și 
pentru a reduce riscul de 
dezvoltare a diverselor boli 
legate de alimentație.
Piramida Alimentară cuprinde 
următoarele grupe:

 Cerealele, legumele și 
fructele sunt cel mai bine 
reprezentate în Piramida 
Alimentară, ca fundament al 
alimentației echilibrate, 
numindu-le „baza” pentru o 
nutriție adecvată și pentru nutriție adecvată și pentru 
sănătate. Ele trebuie 
acompaniate de alimente 
bogate în proteine (lapte, 
brânză, pește, carne și produse 
din carne cu un conținut scăzut 

în grăsimi), reprezentate grafic 
în al treilea nivel al piramidei, 
punându-se accent în ultima 
perioadă pe consumul cărnurilor 
albe în defavoarea celor roșii 
(care tind să urce în partea 
superioară a piramidei).superioară a piramidei).
Vârful piramidei, având cel mai 
mic volum, este reprezentat de 
grăsimi și de produse 
zaharoase.
Această porțiune nu are 
recomandări în ceea ce 
privește numărul de porții, ci privește numărul de porții, ci 
doar mențiunea de a fi 
consumate rar și în cantităti mici.
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“Hrana 
corespunzătoare 
este adevăratul 

tău medicament. 
(Hipocrate)

Piramida alimentară 

contribuie la detoxifierea 
organismului şi arderea 
grăsimilor. Consumând apă cu 
lămâie în fiecare dimineaţă, 
ajutăm la echilibrarea acidităţii 
alimentelor mâncate.

Usturoiul. Usturoiul. 
Chiar dacă nu miroase prea 
plăcut, usturoiul nu ar trebui să 
lipsească din cura de 
detoxifiere: este un puternic 
antiviral, antiseptic şi antibiotic. 
Usturoiul are un efect pozitiv 
asupra procesului digestiv şi asupra procesului digestiv şi 
ajută la curăţarea ficatului.

Anghinare. 
Nu este numai un aliment 
gustos, ci şi unul foarte sănătos. 
Datorită conţinutului de cinarină, 

anghinarea stimulează producţia
de bilă, previne indigestiile şi 
asigură o digestie sănătoasă. 
Este şi un diuretic excelent ce 
favorizează eliminarea toxinelor 
din organism, protejând ficatul.

Merele. Merele. 
Conţin o sumedenie de 
substanţe nutritive benefice 
precum fibre, vitamine, minerale 
şi fitochimicale, toate contribuind 
la procesul de detoxifiere. 
Conţinutul ridicat de fibre 
recomandă merele pentru recomandă merele pentru 
reglarea tranzitului intestinal şi 
stimularea detoxifierii 
organismului, iar acidul malic, 
cel care îi dă fructului gustul 
acrişor, stimulează digestia.







Biserica Creștină Baptistă Sion din Sibiu 
a fost gazda unui eveniment deosebit pentru 
comunitatea baptistă din România: a avut loc 
serbarea de graduare a absolvenților de la 
Institutul Teologic Baptist din Bucuresti, promoția 
2012. La acest eveniment au participat invitați din 
Sibiu, din țară și de peste hotare. Corul Sibiu, din țară și de peste hotare. Corul 
absolvenților a intonat mai multe cântări pentru 
slava Celui care i-a ajutat în anii de pregătire 
teologică. Au avut cuvânt de salut mai mulți 
profesori, pastori, printre care fratele Timotei 
Stânea, președinte al Comunității Sibiu și
reprezentanți ai Parlamentului României și ai 
Consiliului Județean Sibiu. Consiliului Județean Sibiu. 

Sarbatoare la Sibiu
In data de 8 iulie 2012 

PROVERBE BIBLICE

Victor Martin
Cartea de faţă, 
PROVERBE BILICE, 
vine în sprijinul celor 
care doresc să 
descopere comorile 
înţelepciunii biblice,
îmbinând utilul cu îmbinând utilul cu 
plăcutul, învăţătura cu 
relaxarea pentru 
însuşirea acestor 
minunate perle ale 
cunoaşterii într-o 
formă mai accesibilă,  

cea a cuvintelor încrucişate. Cele câteva sute de 
proverbe au fost clasificate în  47 de teme, printre  
care amintim doar câteva: adevăr, bogăţie, 
bunătate, dărnicie, dragoste, educaţie, femeia, 
foame, hrană, imoralitate, înţelepciune, lăcomie, 
lene, mândrie, părinţi, planuri, pricepere, prietenie,lene, mândrie, părinţi, planuri, pricepere, prietenie, 
sfaturi, viitor, vorbire, etc.
Comenzile se pot face  pe adresa de e-mail: 
vicmarro@yahoo.com 
sau la telefoanele 
0357423347 ,  0747183121. 
Cei din străinătate care doresc să intre în posesia 
acestei lucrări sunt rugaţi să indice adresa unei acestei lucrări sunt rugaţi să indice adresa unei 
rude, cunoştinţe, prieten, etc. din România, 
urmând ca aceştia să găsească o modalitate mai 
puţin costisitoare pentru a o trimite la destinaţia
finală 

Lansare de carte

Biserica Crestina 
Baptista Harul
Duminică, 22 iulie, a fost mare bucurie în Biserica 
Creștină Baptistă "Harul" din Lugoj. 13 persoane, 
îmbrăcate în haine albe, și-au mărturisit public 
credința lor în Domnul Isus cu prilejul botezului nou 
testamentar. Evanghelia a fost vestită de frații 
păstori David Nicola, Ionel Tuțac și Teofil Ciortuz, 
iar actul botezului a fost oficiat de pastorii Ionel iar actul botezului a fost oficiat de pastorii Ionel 
Tuțac și Teofil Ciortuz. 
Au cântat spre slava Domnului corul mixt al bisericii, 
grupul Grace Singers și grupul Mesaj din Arad.  
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BOTEZ 5 August 2012
Comuna Tiganesti

O altă dovadă a faptului că Dumnezeu încă 
lucrează la inimile oamenilor din comuna 
Ţigăneşti, judeţul Teleorman, curăţindu-i de 
păcate, acest lucru aducând bucurie atât în 
lor, cât şi în biserica din care acum fac parte. 
În această primă duminică din luna august, 12 
persoane au mărturisit public că sunt hotărâte persoane au mărturisit public că sunt hotărâte 
să-L urmeze pe Cel ce a luat pedeapsa în locul 
lor şi care le-a dăruit dreptatea Lui. 
Din mărturiile lor am putut afla că, la un moment 
dat, unii dintre ei au căutat împlinirea şi fericirea 
în mijlocul anturajului, alţii, deşi au auzit de mici 
copii Evanghelia, s-au depărtat de Dumnezeu, 
în timp ce alţii au participat de mai multe ori la în timp ce alţii au participat de mai multe ori la 
serviciile de evanghelizare, dar au tot amânat 
luarea unei decizii; însă şi acestora Dumnezeu 
le-a arătat har şi i-a binecuvântat cu 
pocăinţă şi credinţă. 
La acest botez nou-testamentar a slujit pastorul 
bisericii locale, fratele Daniel Furdui, fratele 
Silviu Mitroi din Biserica Baptistă din localitateaSilviu Mitroi din Biserica Baptistă din localitatea
Cernetu, iar fratele pastor Ştefan Biro din 
Bucureşti a avut un mesaj despre credinţa reală 
care duce la mântuire. 
Ne rugăm ca cei care încă nu au o relaţie 
personală cu Hristos şi care au participat la 
acest botez să fie cercetaţi şi încurajaţi să-şi 
verifice credinţa, iar Domnul Hristos să le arate verifice credinţa, iar Domnul Hristos să le arate 
că au nevoie de iertare şi de o viaţă nouă. 
Fie ca cei 12 care s-au botezat să îşi ia crucea
 în fiecare zi şi să-L urmeze pe Învăţătorul lor…
aşa cum au făcut şi ucenicii de altădată.

   După 6 ani de la ultimul botez, prin harul lui 
Dumnezeu, Biserica Creștină Baptistă din Vrani, 
județul Caraș-Severin, a organizat în data de 1 
iulie, un nou serviciu de botez nou testamentar. 
     Trei suflete L-au mărturisit pe Domnul Isus ca 
Mântuitor personal, declarându-i credincioșie până 
la sfârșitul vieții.
    Cuvântul Domnului a fost vestit cu putere de     Cuvântul Domnului a fost vestit cu putere de 
către frații pastori Valentin Sfercoci din Oravița și 
Cristi Zaharia din Arad, iar actul botezului a fost 
oficiat de pastorul bisericii locale, Petru Gruia.
    Serviciul divin a fost împodobit cu cântări 
duhovnicești de un grup vocal din Iam și de către 
fanfara din Oravița.
    Sărbătoarea a continuat cu o masă de dragoste     Sărbătoarea a continuat cu o masă de dragoste 
pregătită de familia fratelui Pera Ioan.

Cuvântul de deschidere a fost din partea fratelui 
rector al Institutului Teologic Baptist, dr. Daniel 
Mariș, iar Cuvântul Evangheliei a fost predicat de 
fratele  dr. Otniel Bunaciu, președintele Uniunii 
Baptiste din România. La final, cuvântul din 
partea absolvenților a fost adus de către șeful 
promoției, Betuel Văraru,  Dumnezeu să promoției, Betuel Văraru,  Dumnezeu să 
binecuvânteze noua generație de absolvenți și 
noua provocare la luptă pe ogorul Evangheliei!

Domnul Isus vrea să fie prietenul fiecărui copil şi 
că este cu ei în orice clipă a vieţii. Pe lângă lecţiile 
biblice, copiii au învăţat versete din Biblie, cântece, 
au lucrat diferite obiecte legata de tema din ziua 
respectivă şi au participat la jocurile sportive.
Clubul Biblic de Vacanţă s-a încheiat cu serbarea 
copiilor care a avut loc duminică, 15.07.2012 la copiilor care a avut loc duminică, 15.07.2012 la 
Căminul Cultural din Lugojel. La serbare au venit 
copiii însoţiţi de părinţii lor. Aceştia au putut auzi 
versetele şi cântecele învăţate în cele 3 zile la 
Clubul Biblic şi au auzit Evanghelia care a fost 
vestită prin cântare şi predicarea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Cântările au fost susţinute de tinerii 
Bisericii Creştine Baptiste „BETEL” din Lugojel Bisericii Creştine Baptiste „BETEL” din Lugojel 
conduşi de fratele Alin Bărbos, iar Cuvântul 
Domnului a fost vestit de către fratele păstor Nelu 
Bărbos. La sfârşitul programului toţi copiii au primit
 diplome şi un mic cadou ca amintire pentru partici-
parea la Clubul Biblic de Vacanţă. Mulţumim pe 
această cale şi fratelui Emanuel Olariu pentru 
sprijinul acordat. Dorim ca Dumnezeu să sprijinul acordat. Dorim ca Dumnezeu să 
binecuvânteze fiecare copil şi adult din Lugojel 
care a auzit Evanghelia şi ne rugăm ca Duhul Sfânt
să lucreze mântuire în inimile lor.
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Botez la Vrani
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În perioada 12-15 iulie, s-a desfăşurat în 
localitatea Lugojel, judeţul Timiş, cea de-a II-a 
ediţie a „CLUBULUI BIBLIC DE VACANŢĂ” pentru 
copii. La Clubul Biblic de Vacanţă au participat în 
fiecare zi  peste 30 de copii nepocăiţi  din localitate.
Acest Club a fost organizat de către surorile Oana 
Bot şi Alina Bărbos, împreună cu  fratele Nelu Bot şi Alina Bărbos, împreună cu  fratele Nelu 
Bărbos şi s-a desfăşurat în cadrul Bisericii 
Creştine Baptiste „BETEL”  - Lugojel.
La Clubul Biblic de Vacanţă copiii au învăţat că 
întreg universul este creaţia lui Dumnezeu şi că 
fiecare este o fiinţă unică creată de Dumnezeu, 
după chipul şi asemănarea Lui, au învăţat că 
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Biserica Creștină Baptistă Sion din Sibiu 
a fost gazda unui eveniment deosebit pentru 
comunitatea baptistă din România: a avut loc 
serbarea de graduare a absolvenților de la 
Institutul Teologic Baptist din Bucuresti, promoția 
2012. La acest eveniment au participat invitați din 
Sibiu, din țară și de peste hotare. Corul Sibiu, din țară și de peste hotare. Corul 
absolvenților a intonat mai multe cântări pentru 
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teologică. Au avut cuvânt de salut mai mulți 
profesori, pastori, printre care fratele Timotei 
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O altă dovadă a faptului că Dumnezeu încă 
lucrează la inimile oamenilor din comuna 
Ţigăneşti, judeţul Teleorman, curăţindu-i de 
păcate, acest lucru aducând bucurie atât în 
lor, cât şi în biserica din care acum fac parte. 
În această primă duminică din luna august, 12 
persoane au mărturisit public că sunt hotărâte persoane au mărturisit public că sunt hotărâte 
să-L urmeze pe Cel ce a luat pedeapsa în locul 
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copii Evanghelia, s-au depărtat de Dumnezeu, 
în timp ce alţii au participat de mai multe ori la în timp ce alţii au participat de mai multe ori la 
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luarea unei decizii; însă şi acestora Dumnezeu 
le-a arătat har şi i-a binecuvântat cu 
pocăinţă şi credinţă. 
La acest botez nou-testamentar a slujit pastorul 
bisericii locale, fratele Daniel Furdui, fratele 
Silviu Mitroi din Biserica Baptistă din localitateaSilviu Mitroi din Biserica Baptistă din localitatea
Cernetu, iar fratele pastor Ştefan Biro din 
Bucureşti a avut un mesaj despre credinţa reală 
care duce la mântuire. 
Ne rugăm ca cei care încă nu au o relaţie 
personală cu Hristos şi care au participat la 
acest botez să fie cercetaţi şi încurajaţi să-şi 
verifice credinţa, iar Domnul Hristos să le arate verifice credinţa, iar Domnul Hristos să le arate 
că au nevoie de iertare şi de o viaţă nouă. 
Fie ca cei 12 care s-au botezat să îşi ia crucea
 în fiecare zi şi să-L urmeze pe Învăţătorul lor…
aşa cum au făcut şi ucenicii de altădată.
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Dumnezeu, Biserica Creștină Baptistă din Vrani, 
județul Caraș-Severin, a organizat în data de 1 
iulie, un nou serviciu de botez nou testamentar. 
     Trei suflete L-au mărturisit pe Domnul Isus ca 
Mântuitor personal, declarându-i credincioșie până 
la sfârșitul vieții.
    Cuvântul Domnului a fost vestit cu putere de     Cuvântul Domnului a fost vestit cu putere de 
către frații pastori Valentin Sfercoci din Oravița și 
Cristi Zaharia din Arad, iar actul botezului a fost 
oficiat de pastorul bisericii locale, Petru Gruia.
    Serviciul divin a fost împodobit cu cântări 
duhovnicești de un grup vocal din Iam și de către 
fanfara din Oravița.
    Sărbătoarea a continuat cu o masă de dragoste     Sărbătoarea a continuat cu o masă de dragoste 
pregătită de familia fratelui Pera Ioan.

Cuvântul de deschidere a fost din partea fratelui 
rector al Institutului Teologic Baptist, dr. Daniel 
Mariș, iar Cuvântul Evangheliei a fost predicat de 
fratele  dr. Otniel Bunaciu, președintele Uniunii 
Baptiste din România. La final, cuvântul din 
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promoției, Betuel Văraru,  Dumnezeu să promoției, Betuel Văraru,  Dumnezeu să 
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Clubul Biblic de Vacanţă s-a încheiat cu serbarea 
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vestită prin cântare şi predicarea Cuvântului lui 
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conduşi de fratele Alin Bărbos, iar Cuvântul 
Domnului a fost vestit de către fratele păstor Nelu 
Bărbos. La sfârşitul programului toţi copiii au primit
 diplome şi un mic cadou ca amintire pentru partici-
parea la Clubul Biblic de Vacanţă. Mulţumim pe 
această cale şi fratelui Emanuel Olariu pentru 
sprijinul acordat. Dorim ca Dumnezeu să sprijinul acordat. Dorim ca Dumnezeu să 
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Duminică,10 iunie, în Biserica Creștină Baptistă 
“Maranata” din Răcășdia, județul Caraș-Severin, 
a avut loc ordinarea ca diacon a fratelui 
Gheorghe Bleicean. Au cântat spre slava Dom-
nului tinerii Bisericii și Daniel Pîncu.
Evanghelia a fost vestită de către frații: Daniel 
Mezin, Ilie Cimpoca, Petru Gruia , Larry Walker 
și Ionel Tuțac.

Cartea are 516 pagini, dintre care 54 prezintă 
fotografii ale lăcașelor de cult. Istoria bisericilor 
baptiste este prezentată pe  parcursul a 54 de 
pagini.
Cartea poate fi procurată sunând la 
0727232822 (Dinu Barbu).

 Editată de către Matei Barbu 
și coordonată de către 
dipl. ing. Răzvan Hrenoschi, dipl. ing. Răzvan Hrenoschi, 
șeful biroului de Cultură, 
Educație și Culte din cadrul 
Consiliului Județean Timiș 
reprezintă o premieră pentru 
România. Este prima carte, 
editată în 3 limbi (română, 
germană și engleză) ce germană și engleză) ce 
prezintă istoria  tuturor 
bisericilor și lăcașelor de cult 
din municipiul Timișoara.

Cartea "Biserici si Temple" ,

,
) )

Ordinare la Racasdia

Invitație la colaborare
Dragi cititori, Revista Harul este o publicație 
deschisă tuturor acelora care doresc și pot să își 
exprime opiniile sau experiența de viață prin 
articole scrise într-un mod care să îl onoreze pe 
Dumnezeu.
Vă așteptăm părerile, opiniile și comentariile la Vă așteptăm părerile, opiniile și comentariile la 
adresa de email: harul_tutac@yahoo.com
Ne găsiți și pe:
www.facebook.com/RevistaHarul
www.http://www.baptist-tm.ro

La realizarea acestui număr au contribuit:
Ionel Tuțac 
Mărioara Bleoju
Cristina Bejinar
Coca Lugojan
Sergiu Oprean
Cosmina ȘtiopuCosmina Știopu
Naomi Mihuț
Cristina Olariu
Ioan Ciobota
Gili Indrie
Elena Tomuș
Naomi Cociuba
Gabriela LalaGabriela Lala

Fotografie - Flore Corlan 
florecorlan@ymail.com
Grafică - Ruben Bejinar 
ruben.bej@gmail.com

Revista apare lunar sub coordonarea 
Comitetului Executiv al Comunității:
Ionel Tuţac - preşedinte 
Marius Ianc - secretar 
Ioan Cocârțeu- vicepreşedinte 
Samuel Tuţac - vicepreşedinte 
Dan Maleş - vicepreşedinteDan Maleş - vicepreşedinte

Colectivul redacțional: 
David Nicola - consilier redacţional 
Ioan Râncu - consilier redacţional 
Titi Marian - redactor şef onorific
Ionel Tuţac - redactor şef 
Marius Birgean - redactor 
Teofil Ciortuz - redactor Teofil Ciortuz - redactor 
Valeriu Giorgioni - secretar redacţie 
Titi Nediglea - traducător
Vasile Ianculovici - corespondent (SUA) 
Puiu Schipor - corespondent (SUA) 
Cornel Haneş - corespondent (SUA)
Dan Laurenţiu - administrator 
Constantin Balint - membru Constantin Balint - membru 
Patricia Runcan - membru 
Gheorghe Pop - colaborator 
Gabriel Micu - fotoreporter 
Cornel Târziu - fotoreporter

Tipar executat la: 
SC Tipografia Almariones SRL - Lugoj 
Tel.: 0256 / 352 849; Fax: 0256 / 352 625Tel.: 0256 / 352 849; Fax: 0256 / 352 625
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Perioada: 10 - 16 Septembrie 2012

Program/pelerinaj:  7 zile/ 6 nopți
Date și detalii de zbor:
·         10 Septembrie /// București /06:00 
– Tel Aviv /08:35, zborul RO 155, Tarom
·         16 Septembrie /// Tel Aviv /20:55 
– București/ 23:40, zborul RO152, Tarom
Hoteluri oferite:Hoteluri oferite:
·         Tiberiada: 3 nopți / Hotel Muzeu Dona 
GRACIA. 
http://www.booking.com/hotel/il/hotelmuseumdonagracia.ro.html
·         Ierusalim: 3 nopți/ Hotel Jerusalem Gold: 
http://www.booking.com/hotel/il/jerusalem-gold.html

Pachetul include: de la 590 EUR/ pe persoană 
în cameră dublăîn cameră dublă
·         Transfer: aeroport-hotel-aeroport în Tel Aviv, 
asistenţă la aeroport.
·         Transport cu autocar modern pe tot 
parcursul pelerinajului
·         6 nopți la un Hotel de 3*** (mic dejun și cina 
sunt incluse)
·         6 tururi complete, cu ghid cu licență, vorbitor ·         6 tururi complete, cu ghid cu licență, vorbitor 
de limba Română
·         Taxele de intrare la toate Bisericile și taxi pe 
Muntele Tabor.
·         Însoțitor din partea agenției Oxentia Tourism
/Mihail Manole
·         1 prânz, așa zisul ‘Peștele Sfântului Petru‘
·         1 prânz la Muzeul Satului: Nazareth Village·         1 prânz la Muzeul Satului: Nazareth Village
·         Asigurare medicală
·         Masada, urcăm cu telecabina
·         BONUS, intrare la Nazareth Village 
(www.nazarethvillage.com)
·         BONUS, călătoria cu barca pe Marea Galilee
Tarifele nu includ:
·         Bilet de avion: București-Tel Aviv-București, ·         Bilet de avion: București-Tel Aviv-București, 
costă: 290 EUR pe persoană
·         Cheltuieli personale
·         Prânzuri. Costul estimativ al unui prânz este 
20 USD/persoană.
Nota:
·         Prețul este pe persoană în cameră dublă 
pentru grup de 45 persoanepentru grup de 45 persoane
·         Pentru grup mai mic de 45 persoane tariful 
se majorează cu 55 EUR/persoană
·         Pentru rezervarea locurilor se va plăti un 
avans în suma de 300 Euro/persoană. 
Persoanele care se înscriu singure și pentru care 
agenţia nu le găsește partaj, trebuie să plătească 
supliment de cameră SINGLE în valoare de 205 supliment de cameră SINGLE în valoare de 205 
Euro/persoană.

Penalizări în caz de renunțare:
•         cu 30 de zile înainte de data de plecare 
100 Euro/persoană
•         în intervalul de 30-15 zile: 
300 Euro/persoană
•         sub 15 zile: penalizare 100%
OBSERVAȚIIOBSERVAȚII

Documentele necesare călătoriei:
·         Pașaport valabil cel puțin 6 luni de la data 
întoarcerii și asigurare medicală.
·         Agenția nu răspunde în cazul refuzului 
autorităților de la punctele de frontieră de a primi 
turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să 
părăsească teritoriul propriu.părăsească teritoriul propriu.
·         Agenția Oxentia Tourism nu poate fi 
făcută răspunzatoare pentru astfel de situații ce 
nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul își 
asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea în 
Israel de aceea este obligat să informeze 
agenția asupra oricărui incident petrecut 
vreodată în afara granițelor Romaniei precum și vreodată în afara granițelor Romaniei precum și 
asupra oricărei tangențe pe care o are cu statul 
Israel.
·         Compania aeriană / orarul de zbor se poate 
modifica. Vă rugăm să verificați orarul de zbor 
cu 24 ore înainte de plecare. Agenția nu este 
răspunzatoare pentru modificarea orarului de 
zbor sau pentru întârzieri, acestea fiind în zbor sau pentru întârzieri, acestea fiind în 
responsabilitatea companiei aeriene și a 
autorităților aeroportuare.
·         Deteriorarea sau pierderea bagajului nu 
este imputabilă agenției de turism, ci companiei 
aeriene. 
Solicitările pentru recuperarea bagajului pierdut 
și pentru eventualele despăgubiri se vor adresa și pentru eventualele despăgubiri se vor adresa 
direct companiei aeriene care a efectuat 
transportul.

IMPORTANT. Este foarte important să purtați 
îmbrăcăminte decentă în timpul vizitelor la 
monumentele religioase, altfel veți fi opriți la 
intrare. Pantaloni lungi, bluze cu mânecă sau 
eșarfe care să acopere decolteurile și mâinile. eșarfe care să acopere decolteurile și mâinile. 
Încălțămintea trebuie să fie foarte comodă 
pentru că veți merge mult pe jos.
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