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CE ÎNSEAMNĂ A TE PĂZI CURAT?
Trăim o vreme în care nu se vorbește atât de 

mult între oameni despre „a te păzi curat“. Mai degrabă 
sunt multe alte subiecte la ordinea zilei, iar curăția 
este scoasă din ecuație. De multe ori suntem tentați să 
le spunem altora să �e curați, să �e ordonați, ș.a.m.d. 
Dacă tu însuți dorești să � curat trebuie să te păzești 
de murdărie, de păcat și de alte lucruri. Nicolae Iorga 
spunea: „ce ești, te privește în mod deosebit pe tine. 
Ce vrei, privește și pe alții. Ce faci, poate privi pe toți”. 
Dacă vrei să te păzești curat, aceasta te privește în mod 
deosebit pe tine.

Păzește-ți inima. Când Biblia vorbește despre 
inimă, se referă la locul unde se fabrică gândurile și 
emoțiile. Prietenul lui Iov a pus o întrebare interesantă: 
„Cum ar putea cel născut din femeie să �e curat?”. Tre-
buie să recunoaștem faptul că prin strădaniile noastre, 
prin faptele noastre nu putem. David în rugăciunea sa 
spunea: „Spală-mă și voi � curat...” (Ps. 51:7), iar Cel 
care ne spală inima este sângele lui Hristos care „... ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7). Curăția inimii 
nu o face omul, ci sângele lui Hristos. Dumnezeu face 
această curăție în omul care trăiește în pace și însetează 
după neprihănire. Dumnezeu face curăția noastră 
prin Cuvântul Lui și prin sângele Domnului Isus. Însă 
responsabilitatea noastră este de a trăi în curăție până 
la venirea Domnului Isus pe norii cerului. Psalmis-
tul David spune în rugăciunea sa: „Zidește în mine o 
inimă curată Dumnezeule” (Ps. 51:10). În �ecare zi e 
nevoie să zidim la curăția noastră!

Păzește-ți urechea. Ca să înțelegi o simfonie 
de Beethoven îți trebuie ureche muzicală, pentru a 
auzi un copil care plânge noaptea în somn îți trebuie 
urechi de mamă. Din aceste două exemple putem trage 
următoarea concluzie: ca să auzi lucrurile duhovnicești 
ai nevoie de urechi duhovnicești. O! Ce mare dar este 
auzul! O, de-am știi să prețuim acest lucru. „Cine are 
urechi de auzit să audă”, ne spune Domnul Isus în 
Evanghelie (Matei 11:15). Cine are urechile desfundate 
poate să audă și să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. 

Prin urechea ascultătoare pătrunde Cuvântul, găsind 
lungimea de undă a Adevărului.

CARE ESTE SECRETUL UNEI TRĂIRI CU-
RATE? 

Psalmistul ne dă răspunsul: „îndreptându-
se după Cuvântul Tău” (Ps. 119:9). O viață curată 
înseamnă să avem grijă de noi, ca persoană, dar și de 
omul dinăuntru. Noi ne putem spăla pe dinafară, dar 
cel care ne spală pe dinăuntru (adică inima) este Isus 
Hristos. 

Dumnezeu l-a creat pe om și a pus legi de 
funcționare în trupul său pentru ca toate mădularele să 
trăiască în armonie. Pavel ne încurajează: „...nimeni nu 
și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește 
cu drag ...” (Efes. 5:29a). Dumnezeu iubește curăția 
de inimă. Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci la 
inimă. Sunt oameni care se uită doar la lucrurile care 
se văd. Curăția este un dar de la Domnul, însă de multe 
ori neprețuită. Trebuie căutată, nu o vei avea dacă 
nu dorești să o cauți. Dar dacă ai găsit-o, e nevoie de 
întreținere! 

Praful se depune pe neobservate în casele noas-
tre. El nu se vede, dar se depune încetul cu încetul pe 
dulapurile noastre. Dacă ai făcut o curățenie generală 
în casă, ștergând praful de pe dulap, vei observa că 
după o lună, două este depus din nou. Așa se întâmplă 
și pe plan spiritual, praful care reprezintă păcatul se 
așează pe neobservate în inimile noastre. E nevoie de 
curățenie!

CE PROMISIUNE FACE DUMNEZEU?
Domnul Isus fericește pe cel cu inima curată: 

„ferice de cel cu inima curată căci el va vedea pe Dum-
nezeu” (Mat. 5:8). A-L vedea pe Dumnezeu în ziua de 
azi este una dintre cele mai mari binecuvântări pentru 
om. Până la venirea Domnului Isus se simte nevoia 
curățirii.

Ghiță Bujdei

PĂZEȘTE-TE CURAT!
Biblia vorbește despre acest imperativ „... pe tine însuți păzește-te 
curat.” (1 Tim. 5:22b) atunci când apostolul Pavel îl îndeamnă pe 
tânărul Timotei cu privire la punerea mâinilor. Prin punerea mâi-
nilor însemna că o persoană era demnă să �e pusă în slujbă și să 

primească binecuvântarea. 
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DRUMUL SFINȚIRII
„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8)

Cel cu inima curată, poate sta lângă Domnul 
în părtășie, Ps. 24, rugăciunea îi este ascultată. 1 Ioan 
3:21. El vede în toate provocările vieții pe Domnul care 
îi conduce destinul, „... știm că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu... 
(Rom. 8:28a). Inima omului este tărâmul râvnit, pentru 
că ea este centrul spiritual al omului. Căderea omului 
în păcat, a atras domnia diavolului asupra lui. Însă cei 
ce se întorc la Domnul cu pocăință, sunt curățiți de 
păcatele lor și izbăviți de puterea vrăjmașă, „El ne-a 
izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat 
în Împărăția Fiului dragostei Lui” (Col. 1:13). De acum 
inima trebuie păstrată curată, pentru Domnul, noul ei 
Stăpân, trebuie umplută cu lucruri bune și protejată de 
pericole. 

01. PROCURĂ-ȚI O INIMĂ CURATĂ 

Inima omului este izvorul gândurilor, vorbelor, 
atitudinilor și faptelor. Dacă ea este curată toate vor � 
curate. Domnul Isus a spus: „Căci din inimă ies gându-
rile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, 
mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care 
spurcă pe om;...”(Matei 15:19,20a). Dacă în inima ta 
sunt asemenea lucruri, vino la Domnul cu pocăință, 
mărturisește-ți toate păcatele tale, El vrea și poate să-ți 
ofere „vă voi da o inimă nouă ...” (Ezechel 36:26a). 
Roagă-te ca David, „zidește în mine o inimă curată, 
Dumnezeule, ...” (Ps. 51:10a) „... Cel ce vine la Mine, 
nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37b).

02. PĂSTREAZĂ-ȚI INIMA CURATĂ

„Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din 
ea ies izvoarele vieții” (Prov. 4:23). Inima curată e cea 
mai mare comoară. Ceea ce vei lăsa să intre înăuntru 
poate distruge izvoarele vieții tale. De aceea veghează 
în zonele tale vulnerabile, la porți și ferestre, să nu intre 
nimic rău în ea! Ai nevoie de cel puțin două lucruri: un 
ochi sănătos - (conștiința) și de Duhul Sfânt - (Lu-
mina) „Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul 
tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, 
dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de 
întuneric” (Luca 11:34). Cine pierde conștiința curată, 
pierde simțul realității. S-ar putea să mărturisească 
omul că inima lui este curată, dar vorbele, atitudinile și 
faptele lui, vor arăta realitatea. Pentru că „... din priso-
sul inimii vorbește gura”. (Luca 6:45b).

Duhul Sfânt luminează conștiința, arată 
Adevărul, descoperă Cuvântul Scripturii, vorbește 
inimii și ne conduce în voia lui Dumnezeu. El conduce 
lucrarea curățirii omului. Conștiința luminată de Du-
hul Sfânt este esențială în păstrarea unei inimi curate. 
Așadar, păstrează-ți conștiința curată, �i plin de Duhul 
Sfânt și veghează la porțile tale! 

03. PROCURĂ LUCRURI BUNE ÎN INIMA  
      TA 

Ai grijă cu ce îți hrănești su�etul! „Strâng Cu-
vântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva 
Ta!” spunea David în psalmul 119:11. Mereu trebuie să 
scoatem din inimă lucrurile rele care apar și să punem 
altele bune, după cum este scris în Efeseni 4:31 „orice 
amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice striga-
re, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din 
mijlocul vostru” , „... îmbrăcați-vă cu o inimă plină 
de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu 
îndelungă răbdare, […] dar mai presus de toate aces-
tea, îmbrăcați-vă cu dragostea …” (Col 3:12;14). 

04. ALEGE SĂ ÎL IUBEȘTI PE DOMNUL!

„Fiule dă-mi inima ta și să găsească plăcere 
ochii tăi în căile Mele” (Prov. 23:26). Cea mai mare 
poruncă din Scripturi este „Să iubești pe Domnul 
Dumnezeul tău cu toată inima ta ...”(Marcu 12:30a). 
Inima este sediul sentimentelor. De aceea dragostea 
face diferența în multe căi ale inimii. Plăcerile vieții 
de acum, banii, slava lumii sunt câteva din ispitele ce 
concurează cu dragostea de Dumnezeu. Dacă îl vei 
iubi pe Dumnezeu, vei păzi poruncile lui și vei căuta 
părtășia cu El. Astfel inima ta va � tot mai bună, tot 
mai curată. 

Tu ești logodnica Mirelui ceresc. Fii credincioasă în 
inima ta, Mirelui tău! Doamne ajută!

Nelu Zlibuț
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Cuvintele de mai sus sunt ale Mântuitorului, 
când într-una din predicile Sale îi mustra pe farisei. 
Le reproșează că umblă după slava oamenilor și nu 
după Slava Domnului, că le place să ia locurile dintâi 
la ospețe și în sinagogă, să le facă lumea plecăciuni 
pe stradă și să le zică „Rabbi, rabbi!”. Hristos îi acuză 
de asemenea că „în timp ce, de ochii lumii, faceți 
rugăciuni lungi”, îi nedreptățeau pe cei mai puțin 
privilegiați: „voi mâncați casele văduvelor” (Mat. 
25:14).

Domnul mai enumeră câteva din învățăturile 
greșite ale acestei grupări religioase, învățături preluate 
nu din S�ntele Scripturi ci din „datina bătrânilor”, și 
anume: ideea că unele jurăminte ar putea � călcate, 
ne�ind valide, de exemplu jurământul pe templu sau 
pe altar. Mântuitorul mai amintește grija fariseilor de a 
da zeciuială din absolut toate, chiar și cele mai mici ve-
nituri („din izmă, din mărar și din chimen”) în timp ce 
ignoră „cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, 
mila și credincioșia” (Mat. 23:23).

CINE SUNT ACEȘTI FARISEI?
Alături de saduchei, fariseii formau cele două 

mai mari și mai in�uente grupări religioase din pe-
rioada celui de al doilea templu din Ierusalim. Sadu-
cheii erau elita preoților de la templu. Ei erau pentru 
modernizare, accentuau importanța templului și a 
jertfelor și acceptau doar Legea scrisă. În același timp 
nu credeau în înviere, în îngeri și în duh (Fapt. 23:8). 
Fariseii în schimb credeau în înviere, îngeri și duhuri. 
Ei accentuau importanța învățării Legii în sinagogi, 
mai presus decât participarea la templu. Fariseii erau 
împotriva modernizării și pentru tradiție. De fapt erau 
așa de preocupați de această tradiție, pe care Hristos 
o numește „datina bătrânilor”, încât o considerau 
la fel de importantă ca Legea lui Moise, numind-o 
legea orală, iar pe S�ntele Scripturi numindu-le Legea 
scrisă. Dintre aceste două grupări, doar cea a fariseilor 
a supraviețuit după distrugerea templului. De fapt, 
iudaismul rabinic din ziua de azi își are rădăcinile în 
învățăturile fariseilor.

„SE BĂTEA ÎN PIEPT”
Să nu credem pe nimeni așa de puternic încât 

nicicând nu va putea cădea. Nici pe alții, dar nici pe 
noi înșine. Dacă atâția oameni ai lui Dumnezeu au 
căzut, atât de pe paginile S�ntelor Scripturi cât și 
contemporani, înseamnă că și noi suntem în pericol. 
„Mândria merge înaintea pieirii și tru�a merge înain-
tea căderii.” (Prov. 16:18). Dacă nu mă smeresc în mod 
activ în �ecare zi în rugăciune, voi aluneca încet, încet 
în mândrie.

Hristos ne prezintă o pildă, pilda vameșului 
și a fariseului. Fariseul stătea în templu și se lăuda în 
rugăciune, cât ar � el de evlavios. Însă vameșul, care 
era considerat trădător de neam și de religie și printre 
cei mai păcătoși, „stătea departe și nu îndrăznea nici 
ochii să și-i ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: 
«Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!»” (Luca 
18:13). La urmă, ne spune Domnul, că vameșului a 
fost socotit neprihănit. Doamne ajută-mă să-mi văd 
bine limitările și greșelile, să nu mă cred mai însemnat 
decât sunt. Ajută-mă să nu mă cred nici mai nenoro-
cit decât sunt și să-mi întorc astfel privirile tot înspre 
mine, plângându-mi de milă toată ziua și neschim-
bând nimic în viața mea.

Fariseii erau deci iubiți de popor. Aveau foarte 
multe calități pozitive. Erau considerați printre cele 
mai conservatoare și evlavioase grupări din Iudeea și 
au urmași până în ziua de azi. Cu toate acestea, Hristos 
nu îi laudă, dimpotrivă le spune „vai de voi!”. Mi-e 
greu să nu observ anumite asemănări între mișcarea 
fariseică, mai ales la începuturile ei, și mișcările noas-
tre neo-protestante. Ambele au ca scop separarea de 
lume. Ambele pun accentul pe cunoașterea Scripturi-
lor mai mult decât pe ritualuri. Să ne ferească Dumne-
zeu să nu se zică într-o zi în dreptul nostru: Vai de voi 
creștini fățarnici, că v-au interesat mai mult aparențele 
decât dragostea! Să dea Domnul să ne zică Hristos 
în ziua judecății: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, 
de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la 
întemeierea lumii. Căci am fost �ămând și Mi-ați dat 
de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-ați dat de băut; am fost 
străin și M-ați primit; am fost gol și M-ați îmbrăcat; 
am fost bolnav și ați venit să Mă vedeți; am fost în 
temniță și ați venit pe la Mine.” (Mat. 25:34-36)

Vasile Dan

UCENICI AI OAMENILOR SAU UCENICI AI 
LUI HRISTOS

Nu știu cum se face că parcă tot mai des auzim 
de câte un predicator renumit că în timpul cât a slujit, 
ducea de fapt o viață dublă și în ascuns practica lucruri 
imorale și chiar ilegale. M-am tot gândit, oare cum au 
reușit oameni ca aceștia să convingă atâția oameni că 
ei sunt slujitorii lui Dumnezeu? Am ajuns la concluzia 
că un comportament fariseic duce deseori, dacă nu de 
�ecare dată, la abuzuri.

În primul rând mă refer la accentul pus pe 
aparențele exterioare în detrimentul „celor mai însem-
nate lucruri”. Să nu ne uităm cât de pioși și evlavioși se 
dau unii lideri religioși pe internet, nici cât de elevat și 
elocvent vorbesc ca apoi să credem tot ce ne spun. Ba 
dimpotrivă, să „cercetați toate lucrurile și păstrați ce 
este bun” (1 Tes. 5:21).

Să nu îi ridicăm pe oameni în slăvi, să nu le 
zicem „rabbi, rabbi!”. Domnul și Mântuitorul nostru 
Isus Hristos ne avertizează: „căci se vor scula hristoși 
mincinoși și proroci mincinoși; vor face semne mari 
și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va � cu 
putință, chiar și pe cei aleși.” (Mat. 24:24). Domnul ne 
spune că pe slujitorii mincinoși „... după roadele lor îi 
veți cunoaște.” (Mat. 7:20). Acum cuvântul „Hristos” 
nu înseamnă altceva decât „Unsul” Domnului. Nu de 
puține ori ne spun persoane care au știut de comporta-
mentul imoral al unor lideri și, vrând să atragă atenția 
bisericii, nu doar că au fost respinse și neluate în 
seamă, ci li s-a și spus: „De ce te atingi de unsul Dom-
nului!” Până la urmă s-a dovedit că numai unși nu au 
fost. Erau niște unși mincinoși. Unul singur este Unsul, 
adică Hristos: Isus, și „Unul singur este Învățătorul 
vostru: Hristos, și voi toți sunteți frați” (Mat. 23:8).

Unii când aud de câte un caz de genul aces-
ta decid că nu mai vreau să aibă nimic de-a face cu 
biserica. Noi însă nu ne-am pus încrederea în oameni, 
ci în Domnul nostru Isus Hristos. El nu ne-a înșelat 
niciodată, nici nu ne-a lăsat baltă, chiar dacă unii care 
pretind că ar � slujitori au făcut-o. Cred însă cu toată 
convingerea că majoritatea slujitorilor sunt oame-
ni temători de Dumnezeu care își respectă turma și 
merită respectați de noi în schimb. Nu doar atât, dar 
avem datoria de a ne și ruga pentru liderii locali.

Partea de afară a 
paharului

„Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi curățiți 
partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pli-

ne de răpire și de necumpătare. Fariseu orb! Curăță întâi partea 
dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să 

�e curată.” (Mat. 23:25-26)
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Maturizarea în vorbire

Vorbirea este o formă vocalizată de comunicare 
umană. Se bazează pe combinarea sintactică, lexicală 
și a diverse nume proprii din vocabularul complex 
(de obicei peste 10.000 de cuvinte diferite) al oricăreia 
din limbile moderne. Fiecare cuvânt vorbit este creat 
printr-o combinație fonetică a unui număr limitat de 
vocale și consoane, ca elemente unitare ale vorbirii și 
pronunțării. Majoritatea oamenilor pot comunica în 
două sau mai multe limbi, ceea ce îi face să �e poligloți. 
Abilitățile vocale permit oamenilor să producă și un 
altfel de sunete modulate și articulate, care se deose-
besc de vorbire prin tonalitate și ritm și care permit 
cântatul.

„Felul vostru de vorbire să �e: «Da, da; nu, nu»; ce trece peste aceste 

cuvinte vine de la cel rău.“ Matei 5:37

Di�cultățile și tulburările de vorbire corespund 
unor probleme care afectează capacitatea tranzitorie 
sau permanentă de a dezvolta și articula cuvinte și 
fraze. Di�cultatea de vorbire poate afecta atât adulții 
cât și copiii. Poate include tulburări de articulare, 
ritm și voce care pot afecta atât compoziția formulării 
(alegerea cuvintelor și a semni�cațiilor acestora), cât 
și expresia (tulburări vocale). În cazul di�cultăților 
de vorbire, mai întâi trebuie identi�cată sursa care 
declanșează tulburarea. În unele cazuri, poate � ușoară, 
moderată și tranzitorie, fără a � necesar niciun trata-
ment. 

I. TRANZIȚIA SPRE MATURITATE ÎN 
VORBIRE – 
normală, necesară și neegalabilă în valoare “Când 
eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, 
gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am 
lepădat ce era copilăresc (1 Cor. 13:11)

a) Filtrează cuvintele: 
“Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală 
de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor � rostit.” 
(Matei 12:36)

b) A greși în vorbire este un accident, a per-
sista este o boală. „Toți greșim în multe feluri. Dacă 
nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit şi 
poate să-şi țină în frâu tot trupul.” (Iacov 3:2);

c) Vorbirea este oglinda inimii: “Omul bun 
scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar 
omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii 
lui; căci din prisosul inimii vorbește gura.” (Luca 6:45).

II. CONTROLUL LIMBII - AVANTAJE ȘI 
CONSECINȚE 

a) Direcția vorbelor și puterea lor 
„De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca 

să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată, şi corăbiile, 
cât de mari sunt, şi, măcar că sunt mânate de vânturi 
iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după 
gustul cârmaciului“ (Iacov 3:2-4)

Așa cum zăbala și cârma exercită o mare putere 
în ciuda mărimii lor relative, tot așa și limba, deși nu 
este cel mai mare organ în trup, poate crea multe prob-
leme. Pe de altă parte, atât zăbala cât și cârma au putere 
de direcție, ținând cont de faptul că un cal scăpat de 
sub control sau o corabie fără cârmă ar putea ucide. 
În același mod, vorbele pot direcționa sau in�uența 
într-un anume fel sau altul viața celor din jur. Uitați-vă 
la un președinte, care din câteva fraze poate crea pace 
sau război. Limba ta are putere să ghideze oamenii spre 
decizii corecte, sau mai puțin corecte: „Moartea și viața 
sunt în puterea limbii ... (Prov. 18:21a).

b) Zidirea sau dărâmarea
Marile incendii de pădure au fost pornite de 

la lucruri mici. În 8 octombrie 1871, în Chicago, în 
hambarul lui O Leary, o scânteie la ora 18:30 a pro-
vocat un incendiu care a lăsat 100.000 de oameni fără 
case, 17.500 de clădiri distruse și 300 de morți. Cuvin-

tele tale pot porni focuri. Sunt persoane în biserici care 
nu-și pot controla limba, având ca rezultat distrugerea. 
Precum focul, care lasă în urmă o rană greu de vinde-
cat, la fel și vorbele noastre pot să rănească adânc, pot 
distruge relații, comunități, sau chiar vieți. 

De ce credeți că Dumnezeu a încurcat limbile 
oamenilor la Turnul Babel? Deoarece cu ele otrăveau, 
îndepărtau pe toți de lângă Creator. De ce credeți că 
la Rusalii Dumnezeu a lăsat limbi de foc? El a restau-
rat astfel ceea ce avusese loc la Babel, ca să înțelegem 
că limba trebuie folosită să-L lăudăm pe El și să ne 
ridicăm unii pe alții. „Cuvintele unui înțelept sunt 
plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. (Ecles. 
10:12).

c) Izvor de bucurie sau de necaz 
„Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nos-

tru şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuți 
după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese 
şi binecuvântarea şi blestemul! Nu trebuie să �e aşa, 
fraţii mei! Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi 
apă dulce, şi apă amară? Fraţii mei, poate oare un smo-
chin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici 
apa sărată nu poate da apă dulce. (Iacov 3:9-12)

În acest verset limba este asemănată cu un 
izvor și cu un copac care dă roade. Prezența apei este 
o binecuvântare. Toate localitățile s-au așezat lângă 
ape (Londra pe Tamisa, Paris pe Sena, București pe 
Dâmbovița ș.a.), deoarece apa este indispensabilă 
pentru toate activitățile necesare vieții: băut, spălat și 
gătit. Precum apa, și vorbele noastre pot � dătătoare de 
viață, pot vindeca sau pot conduce pe cineva spre a-și 
curăța viața. În ceea ce privește copacii, aceștia sunt 
importanți pentru economie, deoarece asigură un sol 
bun (prin rădăcini pot preveni alunecările de teren), 
sunt o sursă de hrană prin fructele pe care le oferă, 
asigură odihnă celui ce se odihnește la umbra lor, și 
oferă resurse importante de lemn pentru construcții. 
Prin comparație, noi putem clădi relații puternice prin 
cuvintele noastre, putem hrăni spiritual, iar limba 
noastră poate răcori și odihni su�etele din jur, poate 
construi sau poate dărâma.

Domnul să ne ajute să împlinim proverbul 
care spune: “Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape 
adânci; izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge 
întruna“ (Prov. 18:4). „Pune, Doamne, o strajă înaintea 
gurii mele și păzește ușa buzelor mele! (Ps. 141:3).

Marius Mal
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Introducere

 Perioada pandemiei a relevat cel puțin 
două aspecte pe care creștinii din veacurile sau chi-
ar deceniile trecute nu le-au întâlnit. Pe de o parte, 
credincioșii, chiar dacă uneori nu s-au adunat pentru 
închinare într-un local, au putut bene�cia de progra-
me online cu predici și cântări. Pe de altă parte, alți 
credincioși, din comoditate sau selectivitate datorată 
varietății de predici și cântări oferite pe diverse plat-
forme online, au redus frecventarea adunărilor fraților 
și surorilor în Hristos. Dar oare pot slujbele bisericești 
transmise online să înlocuiască adunările �zice ale 
creștinilor? Ce pierde credinciosul care frecventează 
rar sau deloc o biserică, adică, o comunitate de 
credincioși? Înainte de a oferi câteva motivații, e 
necesară o scurtă descriere a variatelor sensuri ale cu-
vântului biserică. Dată �ind brevitatea acestui articol, 
nu vom face referire la pro�lul dogmatic al bisericii pe 
care credinciosul ar trebui să o frecventeze.

 În general, prin cuvântul biserică (ekklesia) 
creștinii înțeleg cel puțin șase sensuri. Biserica poate 
desemna: 1) O adunare - Fapte 19:32: „…căci adu-
narea (gr. ekklesia) era în învălmășeală”; 2) O co-
munitate de credincioși - Matei 18:17; 3) Creștini, în 
general - Fapte 9:31: „Biserica se bucura de pace…”; 
4) Totalitatea tuturor credincioșilor din toate timpu-
rile - Evrei 12:23: „V-ați apropiat…de Biserica celor 
întâi născuți, care sunt scriși în ceruri…”; 5) O clădire 
în care credincioșii se adună pentru închinare. Acest 
sens nu apare nicăieri în Noul Testament. În Romani 
16:5 se referă tot la o comunitate de credincioși, nu la 
o clădire: „spuneți sănătate și bisericii care se adună 
în casa lor”; 6) O denominație religioasă, de exemplu, 
Biserica Ortodoxă. Nici sensul acesta nu apare în Noul 
Testament. 
 
 În articolul de față, ne vom referi la cel de-
al doilea sens al cuvântului biserică din ordinea 
enumerării.

Motivații bune pentru a frecventa o biserică

 În Evrei 10:25 ni se poruncește „să nu părăsim 
adunarea noastră cum au unii obicei”. Așadar, cineva ar 
putea corect argumenta că, printre cele peste 1000 de 
porunci din Noul Testament, stăm și sub imperativul 
de a frecventa o comunitate de credincioși, o biserică 
locală. Însă, obediența față de această poruncă fără 
o motivație izvorâtă dintr-o justi�care scripturală cu 
implicații practice nu duce decât la legalism. 
O motivație des invocată pentru a frecventa biserica 
este aceea conform căreia copiii ai căror părinți nu 
merg des la biserică vor înceta să mai frecventeze bise-
rica. Europa Occidentală reprezintă un exemplu care 
atestă adevărul acestei motivații. Bisericile istorice sunt 
frecventate cu precădere de credincioși cu o medie de 
vârstă mai ridicată. 

 Edi�carea spirituală personală prin mesaje 
biblice, cântări și poezii este o altă motivație care este 
uneori înaintă pentru a-i îndemna pe creștini să frec-
venteze o adunare. Totuși, cât de convingătoare este o 
astfel de motivație în contextul actual, în care resurse 
alternative abundă sub variate forme, în diferite limbi 
și poate mai calitative decât cele din biserica locală? 

 De asemenea, nu de puține ori, se face referire 
la părtășia cu frații și surorile ca suport pentru îndem-
nul de a frecventa biserica. Dar și acestei motivații i se 
găsește pricină cum că o întâlnire într-un grup res-
trâns mai degrabă poate � numită părtășie decât pur și 
simplu prezența �zică în cadrul unei adunări care are 
loc pentru câteva scopuri comune, cum ar �, ascultarea 
Cuvântului, înălțarea rugăciunilor și intonarea imnuri-
lor de laudă. 

Cea mai bună motivație pentru a frecventa 
biserica

 Pentru înțelegerea celei mai puternice 
motivații de a frecventa biserica e necesară o scurtă 
explicație a caracterului implicit al poruncilor Dom-
nului Isus. Domnul ne-a lăsat porunci explicite, cum 
ar � „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău…” (Matei 
22:37). Apoi, sub forma celei de-a doua porunci, El 
spune „să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” 
(Matei 22:39). Dar Domnul nu a poruncit explicit 
iubirea față de noi înșine. Porunca de a ne iubi pe noi 
înșine este mai întâi implicită în porunca de a-L iubi 

pe Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu implică a iubi 
tot ce aparține lui Dumnezeu iar noi îi aparținem Lui. 
Mai mult, cel care Îl iubește pe Dumnezeu se iubește 
pe sine în mod natural. Prin urmare, porunca de a ne 
iubi pe noi înșine se a�ă implicit în prima poruncă. 
Tocmai de aceea nu ne facem rău nouă înșine, mai 
ales să curmăm propria viață. 

 În aceeași ordine de idei, porunca de a face 
parte dintr-o comunitate de credincioși și de a o frec-
venta pe cât de des posibil se a�ă implicit în porunca 
numită Marea Trimitere. Domnul Isus ne-a poruncit 
să facem ucenici din toate neamurile și să-i învățăm 
tot ce ne-a poruncit El (Matei 28:19,20). Dar cum 
putem face ucenici din orice etnie și să-i învățăm tot 
ce ne-a poruncit Domnul Hristos dacă nu participăm 
la întâlnirile credincioșilor? La biserică a�ăm de cei 
a�ați în nevoi spirituale, �zice sau �nanciare; mijlo-
cim în rugăciune pentru cei necredincioși sau pentru 
�ii risipitori ai bisericii; a�ăm de vreo destinație spre 
care poate primim o chemare misionară; primim vești 
despre diverse nevoi pe care le au alți creștini din alte 
comunități; ne expunem Cuvântului Evangheliei fără a 
� selectivi, cum am face dacă am accesa internetul. Un 
creștin cu greu poate să-și ducă viața de urmaș al lui 
Hristos fără participarea la adunările credincioșilor, 
dar cu atât mai greu i-ar � să împlinească porunca 
de a face ucenici și de a-i învăța cele privitoare la 
Împărăția lui Dumnezeu dacă absentează de la întâl-
nirile fraților și surorilor de aceeași credință cu a lui. 

 De aceea, părinții ar trebui să dorească 
privitor la ai lor copii nu doar să-i vadă la programe-
le bisericii, ci să �e și împlinitori ai Marii Trimiteri. 
Bineînțeles, ascultarea de Marea Trimitere poate � 
prin slujbe publice în biserică sau prin slujiri private, 
cum ar � rugăciunea, dărnicia, împărtășirea Evanghe-
liei, și altele. Ambele categorii de slujiri sunt răsplătite 
de Același Dumnezeu Care vede în ascuns. 

 Astfel, prin împlinirea Marii Trimiteri cre-
dinciosul ascultă, de fapt, de cea de-a doua poruncă 
a Mântuitorului: „să iubești pe aproapele tău ca pe 
tine însuți”, cea mai mare nevoie a aproapelui �ind 
cunoașterea Împărăției lui Dumnezeu și ucenicizarea 
acestuia întru creșterea spre asemănarea cu Hristos. 
În �nal, înțelegem că participarea la slujbele bisericii 
re�ectă implicit atât împlinirea Marii Trimiteri cât și a 
Marii Porunci. 

Romică Ciocan

Cea mai bună 
motivație pentru a 
frecventa biserica
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Fă binele, dar nu te aștepta să ți se facă bine 
Iosif, prin tot ce face, lucrează spre binele, 

progresul moral-spiritual al fraților lui. Nu era un pâ-
râcios supărat pe viață sau frustrat din cale-afară. Iosif 
urmărea binele lor. Să vrei binele cuiva care nu înțelege 
binele cum îl înțelegi tu, poate constitui un motiv 
pentru a � urât și chiar agresat. Atunci când faci binele, 
pari ignorant la pericole. Dacă l-am � chestionat pe Io-
sif cu privire la ce sunt în stare frații lui să facă, nu ar � 
crezut că sunt în stare să-l vândă. Gura îi băga în păcat, 
dar ce pot să facă mai mult decât atât? 

Omul care face binele, nici nu remarcă acest 
fapt. El nu crede că a făcut ceva extraordinar, ci știe că 
a făcut ce era dator să facă și chiar a rămas loc de mai 
bine. 

Aș � putut la fel de bine să scriu subtitlul și 
altfel. Fă bine și nu �i surprins dacă ți se răspunde cu 
rău. Eu nu fac binele de dragul binelui pe care ar putea 
cineva să mi-l întoarcă. Credinciosul face binele dezin-
teresat de răspunsul pe care-l primește. 

Credincioșie înseamnă și să-ți refuzi plăceri 
vinovate 

Memorabilele cuvinte ale Mântuitorului, se 
regăsesc și în istoria lui Iosif. Cine e credincios în lu-
crurile mici, va � credincios și în cele mari. Succesul de 
mai târziu, din proximitatea soției lui Potifar, poate � 
înțeles și în cheia următoare: înainte de testul curăției, 
Iosif a trecut un test banal pentru mulți dintre noi, și 
anume testul vorbirii și al preocupării pentru aproape-
le, în speță pentru frații săi. 

Iosif a fost în stare să deosebească lucrurile. 
Iosif știa că relațiile intime în afara căsătoriei sunt 
păcat. Fiul preferat al lui Iacov avea onoare să nu-și 
înșele stăpânul, de fapt credincioșia față de Dumnezeu 
se observă și în relațiile cu oamenii. 

Într-o societate care prețuiește și promovează 
plăcerea ca substitut pentru Dumnezeu, creștinii sunt 
datori să manifeste reținere, să spună nu plăcerilor 
vinovate. Trebuie să avem discernământ, dar și puterea 
înfrânării. 

În veacul în care trăim suntem provocați să 
alegem clipa, plătind pentru plăcerea efemeră cu viața 
veșnică. Hristos ne responsabilizează să cântărim bine 
lucrurile și să nu ne jucăm destinul, și până la urmă 
nici demnitatea de oameni, pentru aburii beției puterii 
sau pentru trăirile intense, dar extrem de scurte ale 
trupului. 

Există oameni ce acuză că în creștinism sunt 
multe interdicții. Mulți își doresc să se pocăiască, dar 
în condițiile lor. Adevărul este că, atunci când rostim 
un „da” hotărât pentru Hristos, noi spunem un „nu” la 
fel de hotărât sistemului de valori ale lumii. 

Păstrează-ți încrederea, Dumnezeu nu a uitat de 
tine 

”Răsplata” lui Iosif pentru grija sa față de frații 
săi, cât și pentru curăția lui �zică (și su�etească până 
la urmă), în prima fază pare că e una absurdă. De 
neînțeles. În relația cu Dumnezeu, dar și în relația cu 
semenii, e nevoie de multă, chiar foarte multă răbdare. 
Pripa, graba, ne poate cauza mari probleme. 

Fiul Rahelei, deși urmează o cale a curăției, 
un drum al integrității, are parte de necazuri peste 
necazuri. E super�cial să numim necazuri aspectele cu 
care s-a confruntat Iosif. Numai în locul lui Iosif să nu 
�m. Am convingerea că a avut frământări foarte mari. 
Întrebarea ”De ce?” în asemenea contexte, pare că se 
cere cel mai des rostită. Nu știu dacă nu cumva mai 
mult încurcă decât ajută. 

Cred că e necesar să înțelegem lucrurile în mod 
progresiv, și anume că cel care are puterea să învingă 
po�a din el va avea tăria să-și asume acel mod de viață 
care nu-l lasă să se abată de la principiile după care 
trăiește. Iosif nu a cedat în fața anturajului păcătos al 
fraților lui, nici avansurilor egiptencei, nu cedează nici 
atunci când vede că onestitatea şi credincioșia, nu-l 
scot din încurcături, ci îl afundă şi mai mult. 

Îndemnul următor trebuie pus la su�et: trăiește 
conform învățăturii lui Dumnezeu și indiferent ce va 
veni peste tine, nu uita cine este Dumnezeu. Caracterul 
lui Dumnezeu e neschimbabil. EL rămâne credincios 
chiar dacă lucrurile care ni se întâmplă nu ne arată 
aceasta. Va trebui să învățăm să analizăm lucrurile 
pe termen lung. Nu putem lua în calcul răzvrătirea. 
Răzvrătirea nu ne poate aduce nimic bun. 

Dumnezeu nu a uitat de tine, doar că El are 
timpul Lui. Are o altă agendă, diferită de a noastră. 
Dumnezeu este atotcunoscător, noi însă cunoaștem în 
parte. Ai încredere în Dumnezeu, așteaptă timpul Lui.

Samuel Vlad

IOSIF, CURĂȚIA CA MODEL DE VIAȚĂ
Iosif a fost “vinovat” de mai multe lucruri. Lecturând Geneza, am remarcat că 

răzbunarea fraților săi cât și a soției lui Potifar, a venit pe fondul integrității lui Iosif. 
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Privesc cu multă plăcere la frați sau surori care sunt schimbați de Duhul lui 
Dumnezeu și au o râvnă deosebită față de Dumnezeu și lucrarea Lui. Este un foc 
în ei, care îi motivează să facă orice pentru Dumnezeu. Dar, nu de puține ori am 
putut vedea, cum după scurt timp, s-a pierdut acel foc, care altădată ardea în ei 
pentru Dumnezeu. În Psalmul 32:3-4 vedem la David o durere mare, când știa că 
avea un păcat în viața lui. David a înțeles că fărădelegea nu se ascunde, ci trebuie 
grabnic mărturisită. Cu cât umblăm mai mult în păcat, cu atât se va face mai grav. 
În următoarele 4 puncte, vom citi cum putem ajunge liberi de păcatele care ne 
slăbesc în credință.

VREAU SĂ FIU LIBER!
„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” 

(Rom. 7:24)

01. NAȘTEREA DIN NOU

Oricine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; şi nu 
poate păcătui, �indcă este născut din Dumnezeu. (1 
Ioan 5:3)

Pentru a obține o viață nouă în Hristos, este ne-
voie să mori față de păcat. Scria Pavel în Galateni 2:20, 
că a fost răstignit împreună cu Hristos și trăiește. Dar, 
acum, spunea el: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește 
în mine”. Asta înseamnă să-ți schimbi Stăpânul și să 
te faci un rob al neprihănirii. Dumnezeu ne numește 
�i, dar de bunăvoie ne facem robi al Lui (Romani 
6:4,18,19,22). Când l-ai acceptat pe Dumnezeu ca și 
Stăpân al tău și ai fost născut din nou, vei dori să umbli 
după lucruri duhovnicești și nu după cele �rești (Rom. 
8:4-8, 1 Ioan 3:9, 5:3, 18). Este important să înțelegem 
că noi nu mai trăim pentru noi, ci pentru Acela care 
și-a dat viața pentru noi, din dragoste.

02. DRAGOSTEA (AGAPE)

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele (Ioan 
14:15). De aceea continuăm cu al doilea punct, unde 
este vorba despre dragoste (lb. greacă Agape). Această 
dragoste este ceva divin, care se primește prin Duhul 
Sfânt, de aceea trebuie să tânjim după o umplere cu 
Duhul Sfânt (Rom. 5:5). Nu poți să te faci de bunăvoie 
rob și să slujești pe cineva, dacă nu-l iubești cu 
adevărat. Apostolul Ioan pune mult accent pe dragoste, 
pentru că acest lucru l-a motivat pe el să trăiască într-o 
curăție față de Dumnezeu (Ioan 14:15, 1 Ioan 5:3). 

03. FRICA DE DOMNUL
Când vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre 

un om evlavios, îl numește Biblia: om cu frică de Dom-
nul. (Iov 1:1, Luca 2:25) Frica și dragostea au multe lu-
cruri în comun. Nu pot să iubesc binele, dacă nu urăsc 
mai întâi răul (Prov. 8:13). Privesc la slujitorii Domnu-

lui, ca de ex. Isaia, Ezechiel, Iov, Daniel, Moise ș.a.m.d. 
Înainte de a-i chema Domnul în lucrare a fost nevoie 
să ajungă oameni temători de Dumnezeu. Este o frică 
negativă și una pozitivă. Când avem frica de Domnul, 
care este acea frică pozitivă, va dispărea cealaltă frică 
negativă și periculoasă (Exod. 20:20, 1 Ioan 4:18). 

Să ajungem înapoi la slujitorii Domnului. 
Dacă privim de exemplu în Isaia 6, vedem că în urma 
revelației a început în Isaia să se producă o frică față 
de Dumnezeu. Acea frică divină l-a făcut pe Isaia să 
se vadă murdar și să declare că este mic și depinde 
de Dumnezeu. La fel și Iov a început după o revelație 
divină să-l cunoască altfel pe Dumnezeu și, în smere-
nie și reverență față de Domnul, s-a văzut păcătos și a 
dorit să se pocăiască înaintea Domnului (Iov 42:5-6). 
Ca să �i liber de un păcat cu care te lupți deja mult 
timp, este important să ceri din partea Domnului frica 
de El și revelații divine care te schimbă într-un mod ra-
dical, încât să poți umbla smerit cu Dumnezeu. Astfel 
vom avea parte de har (Ier. 32:38-41, 1 Pet. 5:5).

Ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica de 
Mine, ca să nu se depărteze de Mine. (Ier. 32:40b)

04. JERTFA LUI HRISTOS
Când sunt slab, atunci sunt tare. (2 Cor. 12:10). 

Trebuie să înțelegem că nu avem cum să biruim an-
umite lupte sau ispite spirituale prin puterile noastre 
de oameni slabi și muritori. În Efeseni 6:10-18 suntem 
îndemnați să ne înarmăm cu o armătură divină, ca să 
putem ține piept împotriva luptelor care se dau. Sunt 
mulți, care de ani de zile, se luptă prin puterile lor ca 
să �e liberi și numai nu reușesc. Dumnezeu vrea să �e 
proslăvit în noi și să ne schimbe, dar noi de multe ori 
nu-L lăsăm, pentru că ne credem singuri puternici de-
stul pentru a lupta. În Efeseni 2:8-9 scrie Pavel despre 
har. Noi suntem mântuiți prin har! Noi putem birui 
doar prin har! Pentru ca astfel să nu ne putem lăuda, ca 
și cum noi am � biruit sau noi am � făcut, ci să se vadă 
puterea și harul lui Dumnezeu în noi. 

Același lucru scrie și în Romani 6-8. Un creștin 
căzut în păcat care vrea să facă bine dar nu poate. Acel 
om strigă în Rom. 7:24 după ajutor. Iar în Rom. 8:1-5, 
vedem la fel că izbăvirea este în jertfa lui Hristos (harul 
Lui) și în Duhul Sfânt. Dumnezeu dorește oameni 
smeriți, care să înțeleagă că nu pot fără Dumnezeu. De 
aceea scrie Pavel că în Hristos Isus suntem mai mult 

decât biruitori (Rom. 8:37). Toată puterea i-a fost dată 
lui Isus, de aceea este doar El singura sursa de unde 
putem primi putere (Mat. 28:18). Dacă vrei să �i un 
biruitor, atunci lasă-L pe Isus să lucreze în tine! (2 Cor. 
4:7, 1 Ioan 5:3-4)

Recapitulare: Când pot birui păcatul?
Nașterea din nou. Când ne-am schimbat 

Stăpânul și ne-am predat cu totul Domnului ca și niște 
robi netrebnici. 

Agape. Când am fost umpluți cu Duhul Sfânt și 
astfel și cu Dragostea lui Dumnezeu, și vrem să-L slu-
jim pe Domnul nu din pricina pro�tului sau răsplătirii, 
ci în primul rând din pricina dragostei noastre față de 
El. Suntem datori să rodim!

Frica de Domnul. Când ai parte de o revelație 
divină unde stai în prezența lui Dumnezeu, vei privi 
ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu, și asta te poate 
schimba încât să îndrăznești cu reverență înaintea lui 
Dumnezeu.

Jertfa lui Hristos. Când vei merge la crucea lui 
Hristos și-l vei chema în ajutor, �indcă ai observat că 
singur nu faci față la luptele care se dau. În jertfa lui 
Isus Hristos găsești biruință! Mai este har!

Daniel Leach
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FĂ LOC UNUI MIRACOL! 

 Aproape întotdeauna un miracol este o 
co-producție între Dumnezeu și om. Ce faci când 
nimic nu se întâmplă? Ce faci tu când casa ta e plină 
de vase goale, plină de „goliciune”? Faci tu loc unui 
miracol? Moise a avut doar un băț. Cu el a despărțit 
Marea Roșie în două, doar cu un băț! Isus când era cu 
mulțimile �ămânde pe munte, îi întreabă pe ucenici: 
„Ce aveți voi?” - „Este un băiețel care are cinci pâini și 
doi pești…” Soția lui Obadia, prorocul, luase împru-
mut de la un creditor, iar acesta cere achitarea dato-
riei urgent, altfel îi ia copiii robi. Elisei o întreabă pe 
această femeie: „Ce ai în casă?” Ea a răspuns: - „Un vas 
cu untdelemn!”

CE FACI TU? 
 Ce s-ar întâmpla dacă de �ecare dată, atun-
ci când nu știi ce să faci și nimic nu se potrivește cu 
ceea ce ai vrea, Dumnezeu totuși îți cere să dai ce ți-a 
mai rămas? ”Du-te cere multe vase goale de la vecini, 
umple casa cu ele, închide ușa după tine și copiii tăi și 
toarnă untdelemn în aceste vase până se vor umple.” 
Ce faci tu când „casa ta” e plină de „vase goale”, plină 
de „goliciune”? Oare de ce Elisei i-a spus următoarele 
cuvinte: „Du-te în casă și închide ușa”? Pentru că mi-
racolul era pentru cel căreia îi era ea datoare!

DUMNEZEU FACE MINUNI 
 Când nimic nu se mai potrivește în viața ta, te 
simți gol în unele domenii, nu uita că și alți oameni se 
simt la fel ca tine și au „vasele goale”. Apropie-i în rugă 
în casa ta simțind cu alții, dăruiește ce ți-a mai rămas 
de preț din ultimul puțin al tău, chiar de pari că rămâi 
sărac, pentru că și alții sunt în nevoie. Dumnezeu e 
gata să facă o minune în viața ta, așa că �i gata pentru 
un miracol, închide ușa ca acea văduvă, pentru că mi-
nunea e pe cale să se întâmple în viața ta. Dăruie din 
ce ai, apoi din ceea ce ești și vezi cum minunea crește 
în dreptul casei și familiei tale, tu devenind binecuvân-
tare pentru alții. Faci tu loc unui miracol astăzi în viața 

ta, în casa ta, chiar de ești aproape gol și tu? 

 Minunea este pentru creditorul satan, pentru 
„contabilul” ce îți notează orice greșeală, dar tu �i cu 
„ușile închise” în rugă, umplând vasele celorlalți, chiar 
și atunci când tu ai goliciune în viață, în casă. Când 
pari că ai cea mai mare nevoie; dăruie. Doar atunci se 
umple vasul tău și al familiei tale, când tu umpli vasul 
altuia. Atunci vei � saturat și tu, când saturi pe alții, iar 
în plus ți se șterge și datoria.

 Încă este atâta „goliciune” în noi toți, deși 
ceilalți tac din gură, zâmbind în aparență, și chiar 
spun: „sunt bine!“, chiar de nu este așa, tu ești chemat 
de Dumnezeu să faci loc la o minune în viața ta, în 
viața lor binecuvântându-i pe mulți cu puținul tău.

DE REȚINUT: 
 O minune este întotdeauna o co-producție 
între tine și Dumnezeu! Câtă vreme nu ești dispus să 
renunți la „vasul tău cu untdelemn” (resursele tale la 
care ții cel mai mult, de care ești foarte legat) în favoa-
rea altora și de îl pui în mana Celui ce poate înmulți 
puținul tău, nu se va întâmpla minunea, pentru că 
dăruind vei dobândi. Renunțarea la tine pentru binele 
altora creează minuni pentru tine și în alții! Astăzi este 
timpul să trăiești un miracol! O viață plină cu miracole 
îți doresc!

                                    Beniamin Vlăduț

CE FACI CÂND NIMIC 
NU SE ÎNTÂMPLĂ?
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CUM PUTEM SCĂPA DE FRICA ÎN 
SLUJIRE?
Nu lăsa frica să schimbe planul binecuvântat. “Și 
toți munții lucrați cu cazmaua acum nu vor mai � 
cutreierați, de frica mărăcinilor și a spinilor; vor da 
drumul boilor în ei și îi vor bătători oile”(Isaia 7:25).

Acceptă tot ce ți s-a încredințat-“Și toți munții“- 
deși poate oboseala, nevegherea sau alte lucruri 
ne-au ținut înfrânați în a-L sluji cu toată inima 
pe Domnul, să nu uităm că �ecare trebuie să 
�m credincioși în lucrul încredințat din partea 
Domnului.

Fii tu personal responsabil de lucrare, nu da vina 
pe alții -“lucrați cu cazmaua“- aceasta înseamnă 
o lucrare manuală în care simți pe propria piele, 
că ești activ în ogorul primit de la El, totodată 
vei descoperi puterea lui Dumnezeu de care ai 
nevoie să poți duce lucrul la bun sfârșit.

Să ne cercetăm cum suntem, activi sau pasivi 
în slujire?-“acum nu vor mai � cutreierați“-nu 
există oprire din slujire fără vreo cauză, fără 
vreun motiv, de aceea azi este momentul opor-
tun, nu amânarea va aduce rezolvarea.

Nu lăsa frica să biruiască dragostea de slujire 
-“de frica mărăcinilor și a spinilor“- e drept că 
trăim pe acest pământ blestemat de la Adam, 
dar a venit Unul care a purtat cununa de spini 
în locul nostru, să ne încredem în El și vom avea 
izbândă.

Neactivitatea noastră va schimba numele 
ogorului de slujire într-un ogor fără putere de 
schimbare -“vor da drumul boilor în ei și îi vor 
bătători oile“ - va � o rușine și până la urmă o 
automulțumire printr-o activitate doar de formă, 
animalică, doar din �rea pământească, fără o 
transformare reală a ogorului prin desțelenirea 
pământului împietrit, tot așa și spiritual când 
nu Îl vom sluji necondiționat, atunci apar stări 
neplăcute Domnului și biruința va � tot mai de-
parte de noi. Domnul să ne ajute să �m pregătiți 
pentru lucrarea Sa și nicio piedică să nu aibă 
putere asupra noastră, ci să ne încredem în El 
crescând din putere în putere, descoperind tot 
mai mult măreția slavei Sale.

B. CUM POȚI SCĂPA DE FRICA DE 
OAMENI?
“Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în 
Domnul n-are de ce să se teamă.” (Prov. 29:25)

Cunoaște-ți bine adversarul -“Frica de oameni“- 
aceasta apare doar pentru anumiți oameni cu 
care a fost un con�ict, o ceartă, o neînțelegere 
sau doar vorbe care nu au fost potrivite cu 
viețuirea împreună. Dar poate � și o concepție, 
o imaginație despre cineva, o bănuială rea din 
cauza unei gândiri lăsate liberă în minte prin 
simplul fapt că am crezut ceea ce am auzit că ar 
putea pune în pericol viața personală pentru a 
ști cum să îl înfrunți, nu să te lași învins.

Urmărește scopul drumului lăsat -“este o cursă“-
niciodată acest drum nu va duce spre bine atâta 
timp cât omul e mai presus de Domnul, când 
noi vom crede mai mult ce spune omul decât ce 
spune Domnul, minciuna are picioare scurte.

Fă o pauză pentru a o analiza -“dar“- e drept că 
necazurile vin ca și valurile să ne năpustească, 
dar de urgență trebuie să găsim un loc de refu-
giu pentru a găsi adevărul care să ne ajute să �m 
liberi.

Soluția este acceptarea modalității de izbăvire 
-“cel ce se încrede“- putem să găsim multe 
soluții, dar fără acceptare nu putem înainta, 
pentru aceasta e nevoie de a cerceta bine cine ne 
oferă protecția, ca nu cumva să �m înșelați. 

Nu căuta soluții decât în El -“în Domnul“- ori-
cât am căuta în lumea întreagă o protecție, fără 
Domnul suntem pierduți, El este în controlul 
tuturor lucrurilor.

Toate fricile vor cădea când este acceptată 
soluția Domnului -“n-are de ce să se teamă.“- 
promisiunile Lui niciodată nu ne vor înșela, de 
aceea să le păstrăm în inimi cu scumpătate, nu 
să le dăm pe un preț de nimic acceptând vorbele 
rele, îndoieli, bănuieli care primindu-le în viață 
vor deveni în ochii noștri mai mari decât pute-
rea Lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de planul 
minunat de izbăvire care Îl are El cu noi.

C. CUM POȚI SCĂPA DE FRICA FRAȚILOR 
FALȘI?
„În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe 
când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau 
încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlo-
cul lor și le-a zis: «Pace vouă!»” (Ioan 20:19).

Fii atent la oboseala vieții -“În seara aceleiași 
zile“- un punct vulnerabil este atunci când pro-
blemele s-au adunat, �ind multe nu este claritate 
destulă, timpul nu mai ajunge pentru a le putea 
rezolva, de aceea vegherea și răbdarea vor � 
stâlpii ce ne vor putea ajuta să nu ne pripim, 
ci să căutăm să ne păstrăm cumpătul până vor 
apărea din nou zorile în care să cunoaștem exact 
situațiile apărute pentru a se rezolva sub lumina 
venită de sus de la Tatăl luminilor.

Lupta e crâncenă pentru a nu începe bine -“cea 
dintâi a săptămânii“- mulții oameni doresc să se 
pocăiască, să facă voia Domnului, �ind de acord 
cu ea, dar foarte puțini ajung să și pornească pe 
această cale, de aceea trebuie depistată această 
lucrare a celui rău prin care îi ține amânând 
mereu intrarea în planul Domnului. 

Fii atent la ușile vieții -“pe când ușile locului“- 
într-adevăr privind în lumea aceasta avem multe 
posibilități de ieșire din obstacole, dar pe care 
le putem și închide, în toate e bine să vedem 
scopul: este aceasta călăuzirea Duhului Sfânt 
sau este o șoaptă a vrăjmașului care vrea să ne 
priveze de binecuvântarea Domnului?

Unitatea aduce biruință -“unde erau adunați 
ucenicii“-deși erau adunați de frică, această uni-
tate i-a ajutat să poată merge înainte împreună.

Lăsând frica înăuntru, chiar dacă vor � mulți, va 
micșora puterea în luptă -“erau încuiate de frica 
iudeilor,“-putem să avem toate oportunitățile și 
soluțiile de izbăvire, când frica este acceptată, ea 
are puterea de a răsturna tot arsenalul adunat, 
ucenicii 3 ani și jumătate au strâns și au văzut 
minunile Domnului Isus, iar acum frica i-a făcut 
atât de mici, închiși, fără putere de ieșire.

Numai prin Isus vom birui frica -“a venit Isus“- 
nu este alt nume dat oamenilor prin care oame-
nii să �e mântuiți, decât Numele lui Isus.

El are răbdare cu noi și ne așteaptă -“a stat în 
mijlocul lor“- vedem în �ecare zi bunătatea 
Domnului, minunile Sale și cei mai mulți 
nu Îl văd pe Dumnezeu prin toate aceste 
binecuvântări, respingându-L, de aceea e bine în 
�ecare zi să privim la El, căci doar așa vom putea 
birui frica de tot ceea ce întâmpinăm în viață.

Oprește-te din mers și ascultă-L -“și le-a zis“- să 
nu lăsăm să treacă zilele fără să auzim glasul 
blând al Domnului Isus care ne oferă protecție, 
dragoste și speranță. 

Întotdeauna Cuvântul Lui pentru noi va oferi 
pacea adevărată -“Pace vouă“- aceasta este chiar 
semnul prin care vom deosebi glasul Păstorului 
adevărat de cel care este plătit, de cel care are 
în spate alt scop decât cel de a salva viețile și 
su�etele noastre.

D. CUM POȚI SCĂPA DE FRICA MORȚII?
„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și 
cărnii, tot așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la 
ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce 
are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească 
pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robi-
ei toată viața lor.” (Evrei 2:14-15)

Soluția e potrivită exact pentru nevoile noastre- 
„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui 
și cărnii,“- în planul Domnului a fost luată în 
considerare toată salvarea de care avem nevoie.

Prețul a fost plătit după nevoile noastre -“tot așa 
și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele“- deși 
era Fiul lui Dumnezeu, S-a coborât luând chip 
de om pentru a putea lua asupra Lui neputințele 
noastre.

Biruința a venit prin înfrângerea trupului 
-“pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel 
ce are puterea morții,“-și noi azi prin credință în 
El vom putem birui �rea cu po�ele ei primind 
puterea de a trăi pentru Isus.

Caută scopul care l-a avut Domnul Isus -“și să 
izbăvească pe toți aceia care“- atâta timp cât vei 
� gata să pierzi viața păcătoasă, o poți câștiga 
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pe cea veșnică și nu vei privi moartea ca pe o 
nenorocire, ci ca pe o binecuvântare pentru 
eternitate.

Nu accepta soluții, planuri care aduc frica -“prin 
frica morții“- frica apare când i se deschide ușa 
prin ceea ce auzim sau facem, de aceea să �ltrăm 
toate lucrurile, veri�cându-le prin Cuvântul 
Adevărului.

Nu te lăsa legat de frică -“erau supuși robiei toată 
viața lor.“- într-adevăr multe lucruri în viața 
aceasta se fac de frică, nu din dragoste, de aceea 
să ne cercetăm ca tot ceea ce facem să facem din 
dragoste ca pentru Domnul.

E. CUM POȚI ÎNDEPĂRTA FRICA?
„În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită 
izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; 
și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.” (1 
Ioan 4:18)

Caută ca toate lucrurile să �e o plăcere nu 
o povară -“În dragoste nu este frică“-calea 
pocăinței devine grea când sunt acceptate lucru-
ri care depind de frică, adică nu au o bază care 
să aducă siguranță în viață.

Puterea stă în scopul lucrurilor pe care le facem- 
„ci dragostea desăvârșită izgonește frica,“- în-
totdeauna împlinirea lucrării Domnului în viața 
noastră va aduce pacea de care avem nevoie și 
nu va mai avea loc frica.

Neîmplinirea voii Lui este ușa deschisă fricii- 
„pentru că frica are cu ea pedeapsa“- aceasta 
este realitatea din lumea spirituală care lucrează, 
chiar dacă nu o vedem la început, dar se vor 
vedea consecințele ei.

Proba noastră constă în ceea ce avem în inimă- 
„și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragos-
te.”- nu aștepta să vină un proroc sau un păstor 
să îți spună de ce ți-e frică, ci ascultă ceasul 
inimii pentru a înțelege că trebuie să scoți afară 
din inimă lucrurile care nu îți aduc pacea.

Daniel Căuneac

Îmi doresc această mărturie 
să �e spre zidirea și încurajarea 
celor ce o aud și în toate Dumne-
zeu să �e binecuvântat. Aceasta 
experiență s-a petrecut în urmă 
cu aproximativ 7-8 ani de ajunul 
Crăciunului. Eram în data de 24 
decembrie în Biserica Baptistă Be-
thel din Viena, după serviciul divin 
din acea seară, am fost cu tinerii să 
colindăm, așa cum se obișnuia în 
�ecare an și aveam de colindat atât 
în data de 24 cât și în 25 decembrie 
la familiile care s-au înscris pentru 
a � colindate. Ne-am făcut noi un 
anumit plan ca să terminăm pe la 
aproximativ ora 3, dar au fost multe 
familii în acea seară și nu ne-am 
putut ține de program.

Cred că am ajuns acasă 
după ora 6 dimineața și atunci ave-
am program la Biserică dimineața 
de Crăciun de la ora 10. Nu cred 
că am dormit în acea noapte mai 
mult de 2 ore, poate nici atât și 
când m-am trezit de dimineață, 
după ce-mi sunase ceasul, în starea 

aia de oboseală și buimăcie, vă dați 
seama că primul instinct a fost să 
mă pun și să dorm. Eram foarte 
obosit, nu doar pentru că în acea 
noapte am dormit foarte puțin, 
dar se mai adunase oboseala și din 
nopțile trecute și îmi venea să mă 
pun și să dorm, că doar în starea 
asta nu pot să mă duc la Biserică și 
să �u atent la ce se întâmplă acolo. 
Mă gândeam că poate mai și adorm 
și mă mai fac și de râs, însă nu mă 
puteam împăca cu ideea că eu să 
dorm în timp ce frații se adună la 
părtășie. Deși ar � fost de înțeles 
să stau acasă și să dorm, pentru că 
eram foarte obosit și veneam din 
lucrarea Bisericii, dar mă gândeam 
că dacă trebuia să merg la lucru, 
făceam cumva și mergeam. Și 
atunci dacă la lucru aș � mers, de ce 
n-aș putea să merg și la Biserică? 

Când am o problemă de 
rezolvat, mă rog și spun că pot 
totul în Hristos care mă întărește, 
dar când trebuie să �u la părtășie, 
nu mai pot totul în Hristos? M-am 

pus pe genunchi și m-am rugat și 
i-am zis Domnului că vreau să �u 
la părtășie și să am o stare �zică 
bună, și după ce m-am ridicat de pe 
genunchi, m-am pregătit să plec și 
după vreo 3 minute după ce m-am 
urcat în mașină, vreau să vă spun că 
m-am simțit de parcă aș � dormit 
7 ore. În tot programul Bisericii nu 
avut nici urmă de oboseală și când 
am ajuns acasă, m-am odihnit și 
am putut să merg și la programul 
de după-masă. 

M-a cercetat acel verset din 
Fapte 2:46 unde spune că ucenicii 
erau nelipsiți de la templu în �ecare 
zi, și m-am gândit: oare ei chiar 
nu aveau ce să facă? Nu aveau de 
lucru? Nu aveau familii? Ba da, 
cred că le aveau, dar îl mai aveau 
și pe Duhul Sfânt și aveau râvnă și 
pasiune pentru Dumnezeu. Mă rog 
ca Domnul să ne ajute pe �ecare să 
învățam de la oamenii lui Dumne-
zeu din S�ntele Scripturi și Domnul 
să �e glori�cat pentru tot ce este și 
ce face El.

Ovidiu Ursachi
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IGIENA ORALĂ LA 
ADULȚI

Când vine vorba despre igiena orală, sunt o sumedenie de aspecte care ar trebui 
luate în considerare și totuși mulți, din comoditate, nu o fac. Prea puțini nu o 
fac din lipsa de posibilitate, deoarece prețurile la produsele de igienă orală nu 

sunt dezastruos de mari, chiar din contră.

Să începem cu vizita la medicul dentist (sto-
matolog) care ar trebui să aibă loc tot la 6 luni, nu doar 
când avem dureri care necesită intervenția de urgență. 
El este persoana de referință atunci când avem prob-
leme și nu numai, și ne poate de asemenea con�rma 
că ceea ce facem este bine sau nu. Tot el, prin anumite 
semne pe care le vede la dantură sau la gingie, poate 
spune despre alimentația pe care o consumăm ca �ind 
inadecvată sau dacă folosim incorect anumite produse 
de igienă orală.

Igiena orală constă din 2 părți: una făcută acasă 
și alta profesională făcută de asistenta igienistă (Pro-
phylaxeassistentin sau Mundhygienikerin). Ambele 
sunt foarte importante. Unii cred că ajunge cea de 
acasă, dar sunt anumite zone unde cu metodele și 
produsele pentru acasă nu se ajunge niciodată să poată 
� îndepărtate anumite bacterii 100% (spre exemplu 
la persoanele care suferă de parodontoză) sau tartrul 
dentar de sub gingie (piatra de pe dinți). O igienă orală 
profesională ține în jur de o oră. Tot ceea ce este sub 30 
de minute.

Pentru efectuarea igienei orale de acasă nu este 
nevoie de prea multe, dar trebuie disciplină pentru a 
o menține zilnic. De asemenea trebuie individualizată 
pentru nevoile �ecăruia. Așadar, este nevoie de 
următoarele:

1. PERIUȚĂ DE DINȚI
a) O periuță pentru uz manual medie sau 

moale. Cele tari nu sunt destinate pentru dinți, dar se 
fabrică pentru că unii au impresia, �e că celelalte nu 
curăță destul de bine, �e vor să țină peria mai mult 
timp. O periuță bună de dinți trebuie sa aibă cât mai 
mulți peri de curățare, cu cât sunt mai deși cu atât mai 
bine îndepărtează. Periuțele foarte moi ( extra/super 
so�) sunt destinate în general masajului gingival sau 
după intervenții chirurgicale în gură gen extracții, 
biopsii, excizii de gingie sau operații pe gingie, operații 
ale maxilarelor. Cine curăță cu periuța manuală trebuie 
să curețe în medie 3 minute. Tot ce se face repede în 2 
secunde nu este curățat bine și e�cient. Cronometrarea 
se poate face pe telefon sau dacă există un ceas unde se 
văd secundele.

b) O periuță electrică cu indicator de apăsare 
(Andruckkontrolle). Spre exemplu cele de la oral B 
au indicator unde se aprinde o lumină roșie când se 
apasă prea tare, sau cele de la Philipps Sonicare la care 

pulsațiile scad odată cu apăsarea periei prea tare sau 
se opresc de tot. Important este să aibă acest indicator 
pentru că nu toate periuțele electrice îl au.

Capătul periuței electrice de asemenea se 
poate individualiza pe capăt pentru purtători de aparat 
dentar, implanturi (unde lucrarea protetică / proteza se 
poate da jos și care se poate curăța). Capetele mai moi 
se folosesc pentru gingie sau pentru dinții sensibili. În 
general aceste capete sunt incluse în trusele mai mari 
de periuță electrică. Cine curăță cu periuță electrică, 
trebuie să curețe în medie 2 minute. În general există 
aplicații care pot � instalate pe telefon sau ceasuri în 
setul periuței electrice care încep cronometrarea tim-
pului odată ce se pornește periuța electrică.

Opțional se mai pot folosi:

c) periuțe interdentare de mărimi diferite. 
Acestea curăță spațiile puțin mai mari dintre dinți 
unde nu se ajunge cu peria, și ața dentară este prea 
subțire ca să curețe în totalitate. Mărimile sunt în 
funcție de mărimea spațiului. Persoanele care necesită 
astfel de accesorii sunt:

• Persoanele purtătoare de aparat dentar care 
pot folosi aceste perii pentru a curăța locul dintre dinte 
și aparat;

• Persoanele cu parodontite sau parodonto-
ze, unde curățarea spațiului in�uențează foarte mult 
menținerea sănătății gingiei

• Persoanele care au lucrări protetice mai 
vechi, �e pe dinții lor, �e pe implanturi unde gingia s-a 
retras și se vede dintele/ implantul sub lucrare.

d) periuțe unismoc (Single Bürste) sau periuțe 
cu cap redus. Acestea sunt foarte bune când se poartă 
aparat dentar, pentru curățarea implanturilor mobile 
sau pentru măselele de minte unde cu greu se ajunge 
cu periuța de dinți normală.

 
Fie că se curăță cu periuță manuală, �e cu cea 

electrică, trebuie curățate toate suprafețele dentare: 
interiorul, exteriorul și suprafețele pe care se mestecă 
(KAI Methode: Kau�ächen, Innen- und Außenseiten) 
și întotdeauna se merge dinspre gingie spre dinte (roșu 
spre alb ). Periuța de dinți se schimbă în momentul în 
care perii încep să se franjureze (să se desfacă ca un 
evantai), dar recomandat este la 3 luni și după orice 
boală virală/bacteriană/fungică (ciupercă).
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lucrări protetice gen: coroane care nu mai 
sunt etanșe pe dinte și pătrunde mâncare între 
coroană și dinte unde s-a creat spațiu; punți 
dentare care nu s-au curățat dedesubt și la fel 
mâncarea fermentează producând respirația 
urât mirositoare; protezele care nu au fost 
curățate corespunzător,

boli ale gingiei și parodontale (aparatul 
susținător al dintelui, Zahnhalteapparat). Aici 
ajută igienizări profesionale mai dese pe an 
plus acordarea unei atenții sporite a igienei 
efectuate acasă,

implanturi sau lucrări pe implanturi care 
supurează (au puroi sau diferite secreții/
infecții),
 

cauze extrabucale:
amigdalite cronice repetate (un consult 
la un medic ORL (HNO) nu ar � lipsit de 
importanță),

în cazuri grave, tumori la nivelul gurii (aces-
tea însă de cele mai multe ori se văd, se simt, 
produc un disconfort în viața de zi cu zi și se 
merge la un consult la stomatolog din acest 
motiv),

în probleme gastrice (cu stomacul sau esofa-
gul).

La o primă vedere par destul de multe lucruri 
care trebuie luate în considerare, dar și pe plan spiri-
tual este la fel. Nu poți întra în cer doar crezând, doar 
având fapte, doar ascultând Cuvântul sau nefăcând 
nimic pentru că ajunge harul care ne-a mântuit. Ne 
trebuie și credință și faptă. Una fără cealaltă nu merg. 
La fel și igiena orală nu merge doar cu spălatul pe dinți 
sau ajunge să mă clătesc cu apă de gură. Trebuie urmați 
mai mulți pași atât acasă, cât și la controalele regulate 
la stomatolog.

SĂNĂTATEA ÎNTREGULUI CORP ÎNCEPE 
ÎN GURĂ.

 
Diana Anghel

bacteriile ce se adună în acele spații fermentează și fac 
numai rău atât pentru dinți cât și pentru gingie. Se ia 
un nou �lament de ață dentară la �ecare utilizare.

Persoanele care nu au voie să uite de ața dentară nici-
decum sunt:

• Persoanele purtătoare de aparat dentar �x 
(Zahnspange);

• Persoanele care au lucrări protetice în gură 
gen punți (Brücken) sau coroane fără spațiu între ele 
(Verblockte Kronen).

Aici există ață dentară specială. Pe pachet �ind 
desenat și pentru ce se utilizează, de exemplu: Super 
Floss de la Oral B. Are un capăt dur care se poate cu 
ușurință introduce în spațiile unde nici peria de dinți 
nu ajunge.

Ața dentară pe suport cu o scobitoare la capăt 
(Zahnseidensticks) sunt recomandate în general dacă 
ața dentară nu este la îndemână sau dacă sunteți plecați 
undeva. Ele nu curăță e�cient spațiile dintre dinți, sunt 
doar de forță majoră.

4. DUȘUL BUCAL (MUNDDUSCHE) 
Dușul bucal seamănă ca structură cu periuță de 

dinți electrică, doar că are un capăt mult mai micuț. La 
fel ca și periuță de dinți electrică este de mai multe ti-
puri. Există duș bucal care se poate cumpăra împreună 
cu periuță de dinți electrică, care se poate înșuruba 
direct la robinet. Are un rezervor în care se pune apă 
și apoi se pornește, sunt și modele care se înșurubează 
la robinet și au un rezervor micuț unde se poate pune 
tinctură, ulei esențial sau un medicament. Dușul bucal 
funcționează cu apă. Se poate pune și apă de gură sau 
picături de tinctură, respectiv ulei esențial în rezervor. 
Dacă în rezervor este și altceva decât apă, rezervorul 
trebuie golit după �ecare utilizare, ca să nu se deterio-
reze. Dușul bucal în schimb trebuie utilizat cu mare 
atenție, ca să nu facă mai mult rău decât bine. Întot-
deauna trebuie ținut dinspre gingie spre dinte într-un 
unghi de 45o. Dacă nu se știe cum se utilizează, este 
bine dacă se consultă igienista orală pentru îndrumări.

Merită menționat faptul că cine are duș bucal 
nu mai necesită folosirea aței dentare, deoarece are 
aceleași recomandări, ba mai mult, dușul bucal curăță 
mai bine pe sub lucrări protetice, gen punți sau lucrări 
pe implanturi.

2. PASTA DE DINȚI
Se alege de asemenea după nevoile �ecăruia. 

Într-adevăr este și acest aspect important, dar mai 
importantă este metoda de curățare. Degeaba se 
folosește o pastă de dinți bună, dacă după spălare dinții 
rămân ca și cum nu ar � fost curățați, sau curățați insu-
�cient (cu placa dentară).

a) Persoanele care au gingii sensibile, pa-
rodontite (boli ale gingiei), au nevoie de o pastă de 
dinți pentru gingie. Se pot combina pastele de dinți. 
Dimineața se folosește pasta care are un miros mai 
proaspăt și seara una pentru gingii. Aceste persoane 
necesită și o curățire profesională a dinților mai des 
decât o persoană cu gura sănătoasă.

b) Persoanele cu dinții sensibili la rece, cald, 
acru, însă fără alte probleme legate de dantură, pot 
folosi o pastă pentru dinți sensibili sau eroziuni.

c) Persoanele care au o predispoziție la 
carii au nevoie de o pastă de dinți cu �uor sau cu 
hidroxilapatită. Unele persoane vor pastă de dinți 
cât mai naturală și este nevoie să conțină această 
hidroxilapatită. După studiile recent făcute pe diferi-
te tipuri de paste de dinți în prevenția cariei dentare 
(2019), au fost găsite acestea două substanțe ca �ind 
e�ciente, anume �uorul sau hidroxilapatita. Dacă pasta 
de dinți nu conține una dintre aceste doua ingrediente, 
nu își va face efectul în prevenirea cariei.

d) Pasta de dinți pentru albirea dinților
 

3. AȚA DENTARĂ (ZAHNSEIDE)
Ea poate � cerată sau necerată (gewachst oder 

ungewachst), cu aromă sau fără. Cea mai recomandată 
este cea cerată, deoarece alunecă ușor prin spațiile 
mai înguste și strâmte fără să rănească gingia. Mulți 
tind să neglijeze folosirea aței dentare, o consideră ca 
�ind inutilă sau chiar prea grea și complicată. Ea a fost 
creată pentru spațiile greu accesibile periuței de dinți. 
De cele mai multe ori apar carii, nu direct pe suprafața 
pe care se mestecă, ci în locurile ascunse unde nu 
se poate intra cu nimic altceva. Folosirea ei este mai 
di�cilă la început până se învață deprinderea cu ea. 
După aceea este �oare la ureche și utilizarea ei nu 
necesită decât 2 minute.

De recomandat este să se folosească ața dentară 
zilnic, sau la cel mult 2 zile pentru că mâncarea și 

5. APA DE GURĂ
Și aici se alege în funcție de necesitate, dar 

acesta nu este un accesoriu neapărat obligatoriu 
pentru persoanele care nu au nici o problemă dentară 
sau gingivală. Apa de gură poate � cumpărată sau se 
prepară acasă amestecând anumite ingrediente și se 
picură în apa care se va folosi ca apă de gură. Ea poate 
� de mai multe feluri.

a) Apa de gură pentru parodontoze sau 
gingivite (in�amații ale gingiei). Sunt ape de gură în 
această categorie care pot � folosite pe perioade mai 
scurte sau pe perioade mai lungi de timp.

• pe perioade scurte, gen 5-10 zile, spre exem-
plu apele de gură care conțin clorhexidine (Chlorhe-
xidine). Aceste ape de gură se folosesc de forță majoră 
atunci când apare o in�amație/durere gingivală bruscă.

• pe perioade mai lungi de timp sunt restul 
apelor de gură pentru gingii.

O foarte bună e�ciență în refacerea și întărirea 
gingiei o au și apele de gură pe baza de acid hialuronic 
(ex: Gengigel).

b) Apa de gură pentru dinți sensibili este 
bună, însă trebuie văzut exact cauza sensibilizării 
dinților. Pot � ocazional sensibili datorită smalțului 
prea subțire, datorită periajului inadecvat, datorită 
unor carii ș.a.

c) Apa de gură pentru halenă sau respirația 
urât mirositoare. La fel ca și în cele de mai sus trebuie 
găsită cauza și apoi tratarea ei. Respirația urât mirosi-
toare poate avea cauze bucale (din gură) sau extrabu-
cale (originar de altundeva).

cauze bucale:
mâncarea fermentată rămasă între dinți zile și 
săptămâni în șir, care nu poate � îndepărtată 
decât cu ajutorul aței dentare sau a dușului 
bucal,

piatra dentară care poate � îndepărtată la o 
ședință de igienizare dentară (Mundhygiene),

caria dentară, dinți stricați sau rupți de multă 
vreme, rădăcini rămase în gingie,
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MUZICA
 V-ați imagina viața fără 
muzică? Cu siguranță, nu! Omul 
poate percepe muzica încă din 
pântecele mamei, însoțindu-l pe 
tot parcursul vieții, ca un prieten 
de nădejde. Fie că o ascultăm în 
mașină, la cumpărături, acasă sau 
la un concert, muzica face parte 
permanent din viața noastră. De 
ce ascultăm muzică? Pentru că ne 
relaxează, ne bine dispune. Dar mai 
mult de atât, de ce simțim nevoia 
să o ascultăm? Specialiștii spun că 
ar � o legătură strânsă între muzică 
și felul nostru de a �. Ei susțin că 
muzica ne reprezintă atât �zic, cât 
și în plan spiritual. Este ceva cu 
care ne hrănim în �ecare zi și ne 
in�uențează trăirile și emoțiile.

DUMNEZEU A CREAT 
MUZICA
 Muzica a fost creată de 
Dumnezeu cu scopul de a-L glori�-
ca pe El. David, unul dintre cei mai 

mari muzicieni prezentați în Biblie, 
și-a pus talentul în slujba Domnului 
și Dumnezeu l-a vindecat pe Saul 
de duhuri demonice la auzul muzi-
cii intonate de el. Muzica închinată 
lui Dumnezeu conduce la o stare 
de pace, de meditație. Psalmii sunt 
iarăși un exemplu elocvent de 
conexiune a omului cu divinitatea 
prin intermediul muzicii. Cartea 
Psalmilor exprimă întreaga gamă 
a trăirilor, a stărilor, emoțiilor, 
suferințelor, aspirațiilor umane și 
reprezintă una dintre cărțile de 
căpătâi ale religiei mozaice. Înce-
pând cu David, muzica a căpătat o 
ascensiune puternică.

MUZICA AJUNGE LA INIMĂ
 Muzica este mijlocul prin 
care poți ajunge cel mai ușor la 
inima unui om, de aceea, în calitate 
de creștini trebuie să �m selectivi 
la ce ascultăm, pentru că ceea ce 
ascultăm, ne reprezintă. Muzica 
sacră poate dărui o stare de echili-

bru în contextul tot mai zbuciumat 
al zilelor noastre. Ea poate cons-
titui un �ltru față de muzicile tot 
mai poluate și toxice mediatizate 
la radio și TV. Efectul unei muzici 
plăcute lui Dumnezeu este de a 
mângâia pe cei îndurerați, de a ri-
dica pe cei căzuți, de a oferi odihnă 
celor apăsați, de a înveseli pe cei 
întristați, de a imprima curaj celor 
ce trec prin greutăți.

ASCULTĂM MUZICĂ
În zilele noastre, oamenii mai mult 
ascultă muzică, decât să o creeze. 
Dumnezeu ne-a făurit să �m niște 
instrumente de laudă în mâinile 
Sale, de aceea suntem chemați 
să Îl onorăm cu darurile noas-
tre. „Vorbiți între voi cu psalmi, 
cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovnicești şi cântați şi aduceți 
din toată inima laudă Domnului.” 
(Efeseni 5:19)

Oana Agafiței

MUZICA - STIL DE VIAȚĂ

 În urmă cu ceva săptămâni bune, când Sara, 
�ica mea, s-a întors de la școală, am văzut pe fața ei că 
era cam serioasă, ea care mereu e cu zâmbetul pe buze. 
Era îngrijorată, dar de dimineață
nu îmi spusese nimic.

 Așa că primul lucru, după ce și-a lăsat ghioz-
danul jos, a fost să mă întrebe dacă s-a întâmplat ceva. 
Eu i-am spus că nu știu nimic, iar ea a început atunci 
să îmi povestească faptul că dimineața pe la ora șase a 
fost trezită de Duhul Domnului, care i-a spus să stea în 
rugăciune pentru Daniel, tatăl ei: „Atunci am coborât 
din pat și până la ora șapte când tata a pornit mașina 
ca să meargă la lucru eu m-am rugat pentru el.“ Apoi, 
parcă simțindu-se vinovată, îmi spunea: „Mamă, să nu 
te superi, dar Duhul Domnului doar pentru tata mi-a 
spus să mă rog, pentru tine nu, mamă. Oare s-a întâm-
plat ceva cu tata?” Eu vorbisem în acea zi la telefon cu 
soțul meu și nu îmi spusese nimic. Apoi, ca să o mai
liniștesc pe Sara, i-am spus să îl întrebe pe tatăl ei când 
va � venit acasă, cum îi fusese ziua lui.

 Zis și făcut. La ora 17, Dani s-a întors de la 
muncă iar Sara a început interogatoriul. El i-a con�r-
mat atunci că în ziua respectivă a trebuit să taie ceva 
lemne pentru a se potrivi la ceva, iar la un moment dat 
o bucată de lemn mai tare l-a smucit, iar degetele de la 
mână i-au ajuns milimetric până în fața pânzei de la 
circularul cu care tăia lemne. În momentul acela Sara 
nu a mai putut de bucurie pentru înștiințarea ei de la 
Duhul Domnului și că rugăciunea ei a fost ascultată, 
iar tatăl ei nu a pățit nimic rău în acea zi.

 Minunată este conexiunea și vocea Duhului, 
oare tu o mai auzi? Mai vine să te înștiințeze? Dacă 
îți dorești să trăiești o viață de biruitor nu vei putea 
fără vocea Duhului Sfânt. De aceea te chem astăzi să 
îndepărtezi orice barieră care te împiedică să o auzi și 
să comunici cu Duhul Sfânt, să trăiești biruitor și nu 
biruit, învingător și nu învins în Numele lui Isus!

Adina Năsăudeanu

Trezită de Duhul Domnului

 mărturie 
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01.  CINE SUNTEȚI DUMNEAVOASTRĂ?
Dr. Blayne Waltrip: Eu sunt profesor de misiologie, 
evanghelizare și predau în diferite universități din di-
ferite țări ale lumii: Germania, Canada, Japonia, Noua 
Zeelandă, Australia.

02.  CÂND V-AȚI DAT SEAMA CĂ SUNTEȚI PASIO-
NAT DE MISIUNE ȘI EVANGHELIZARE?

Dr. Blayne: De când eram tânăr eram interesat 
de țări, de cultură. L-am primit pe Isus în viața mea la 
vârsta de 14 ani, la Mișcarea Isus. Abia în anii de liceu 
m-am decis să mă implic în lucrarea Domnului mai 
intensiv. 

03.  CUM V-AȚI ECHIPAT ÎN TINEREȚE ÎN 
ACEASTĂ DIRECȚIE DE EVANGHELIZARE, MISIUNE?

Dr. Blayne: În primul rând am început în mod 
practic ca misionar în Mexic, dar pe vremea respectivă, 
nu se făcea o pregătire intelectuală, în această direcție, 
nu aveam cursuri. M-am întors în SUA și Mexic și 

am dorit să studiez mai departe, deoarece am simțit 
chemarea de a � misionar în Europa. Am urmat cursu-
rile universitare. Am început să învăț limba germană, 
franceză chiar să studiez Cuvântul lui Dumnezeu, dar 
în acel timp nu am simțit chemarea lui Dumnezeu în 
această lucrare. Între timp am terminat facultatea de 
economie, business, și mă gândeam că în acest dome-
niu urma să lucrez pentru Domnul, dar apoi am discu-
tat cu un misionar și i-am spus că, dacă Dumnezeu îmi 
va da resurse �nanciare, aș vrea să studiez și să devin 
evanghelist, misionar.

04.  CE AȚI FĂCUT ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE?
Dr. Blayne: Am venit în scopuri de business în 

Europa, apoi am primit un loc de muncă. Am urmat 
cursuri de masterat și o dată cu aceasta am dorit să 
întemeiez bisericii în Europa, nu doar pentru europeni 
cât și pentru musulmani. Așa am început în Franța, iar 
apoi m-am înscris și la doctorat.

05.  CONFORM EXPERIENȚEI DUMNEAVOASTRĂ, 
CARE SUNT PAȘI PENTRU A DUCE EVANGHELIA 
ÎN DIFERITE SFERE SOCIALE. DE EXEMPLU: ÎN 
UNIVERSITĂȚI, ÎN BUSINESS ȘI ÎN ȘCOALĂ?

Dr. Blayne: În primul rând nu ai nevoie de cur-
suri universitare, dar studiile universitare sunt un ins-
trument, de a � capabil să înveți mai departe. Desigur 
experiența și viața practică de misionar m-au ajutat în 
Franța, să duc Evanghelia la musulmani și la francezi.

06. ȘI ANUME CUM? PRACTIC.
Dr. Blayne: În primul rând a trebuit să învăț 

să trăiesc cu ei, să le învăț cultura și mentalitatea. Pe 
măsură ce am dezvoltat o relație de prietenie cu ei, 
am început să le spun de ce sunt diferit, de ce am o 
speranță și de ce am o credință diferită de a lor. De 
asemeni am învățat datorită prieteniei ce s-a dezvol-
tat între noi să mă rog pentru ei, atât pentru francezii 
seculari cât și pentru atei, agnostici, sceptici și pentru 
musulmani. Desigur, niciodată nu mi-a fost teamă să 
le împărtășesc viața mea de credință, dar mi-am dat 
seama că musulmani sunt mult mai curioși de ceea ce 
cred eu.

07. DATORITĂ FAPTULUI CĂ AVEȚI DE-A FACE 
CU FOARTE MULTE CULTURI, CUM PUTEȚI SĂ 
INTEGRAȚI ACEȘTI OAMENI ÎN BISERICĂ? CUM 
PROCEDAȚI?

Dr. Blayne: Ce este foarte important, după ce 
îi primim în biserică, îi botezăm și apoi trebuie să îi 
ucenicizăm așa cum învățăm din Marea Trimitere. Îi 
învățăm și apoi lăsăm ca lucrarea Duhului Sfânt să �e 
făcută îi ei. Duhul Sfânt să-i convingă și să producă 
Nașterea din Nou. Procesul ucenicizării este un proces 
care durează întreaga viață, nu este ceva care ar avea 
loc doar într-o etapă a vieții, ci întreaga viață.

08. CRED CĂ O LATURĂ A BISERICII ESTE 
EVANGHELIZAREA, UCENICIZARE, DAR TRĂIM O 
PERIOADĂ ÎN CARE TINERII PLEACĂ DIN BISERICĂ. 
CUM PUTEM SĂ-I REINTEGRĂM SAU CUM PUTEM 
SĂ-I ADUCEM PE ACEȘTIA ÎN BISERICĂ?

Dr. Blayne: În primul rând să-i iubim pe 
aceștia. Acesta este un pas fundamental, iar un al-
tul este să ne rugăm pentru ei. De asemeni, cu 
răbdare și cu dragoste e nevoie să-i reintegrăm și să-i 
evanghelizăm ca și pe necredincioși. Desigur ideal ar 
� să-i ucenicizăm înainte de a deveni �i risipitori, dar 
atunci când îi reintegrăm este nevoie să-i recâștigăm 

pentru Hristos. Este cu atât mai provocatoare această 
sarcină a bisericii, mai ales că în Occident foarte mulți 
tineri părăsesc biserica. Deci, uneori este nevoie să-i 
evanghelizăm ca și când nu au auzit niciodată de 
Hristos. Dar un lucru foarte important este ca noi să 
ne întrebăm: ce am făcut noi greșit de ei au plecat din 
biserică, adică unde este greșeala noastră?

09. DOMNUL ISUS A FOST MODEL ÎN EVANGHE-
LIZARE ȘI MISIUNE. DE CE AȘA DE PUȚINI OAMENI 
SE ÎNROLEAZĂ ÎN ACEASTĂ LUCRARE MĂREAȚĂ?

Dr. Blayne: Este un aspect comun tuturor 
bisericilor. Cred că misiunea, pornește din interior și 
atâta timp cât nu vom avea o înțelegere corectă despre 
Dumnezeu nu vom � buni misionari. Un exemplu ar 
� cei doi ucenici în drum spre Emaus, după ce au stat 
la masă cu Hristos și ochii li s-au deschis și focul a 
început să ardă în inima lor, s-au întors să ducă vestea 
bună în Ierusalim. Ei au devenit creștini misionari. Mi-
siunea pornește de la nivelul relației tale cu Dumnezeu, 
pe măsură ce stăm în prezența lui Dumnezeu putem 
deveni misionari. Pentecoste sau Sărbătoarea Cincize-
cimii corespundea Sărbători Roadelor în Vechiul Testa-
ment, iar pe măsură ce lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze 
în inimile noastre, El ne va ajuta să ducem Evanghelia 
mai departe. Deci biserica are nevoie de trezire. Din 
punct de vedere istoric, atunci când a avut loc o trezire 
misiunea a expandat în întreaga lume.

10. RELATEAZĂ O EXPERIENȚĂ MARCANTĂ PE 
CARE AȚI AVUT-O ÎN MISIUNE.

Dr. Blayne: Eram păstor de tineret în Franța 
și cu doi păstori doream să mergem la un concert de 
muzică creștină și tocmai ieșeam de la metrou și acolo 
era o fată creștină care voia să cânte, dar voia și să 
plece, dar o doamnă i-a spus: continuă să cânți, cânți 
foarte frumos. Și ea a continuat să cânte. Să ținem cont 
că în Franța sunt agnostici, atei, seculari și musulmani. 
Atunci când fata cânta s-a simțit prezența lui Dum-
nezeu într-un mod deosebit, dar nu numai atât s-a 
văzut ca un nor, ca o ceață și după ce ea a cântat, toată 
mulțimea aceea a izbucnit în aplauze.

VĂ MULȚUMESC!
       
 Gabi Bujdei

cu fratele Dr. Blayne Waltrip

interviu

Dr. Blayne Waltrip, Gabi Bujdei, Romică Ciocan
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 Anul acesta am putut să fac parte dintr-o 
echipă din partea organizației „Din Mâna Lui” care a 
mers în România. Eu am fost împreună cu alți frați și 
surori pentru trei zile în județul Mehedinți. Am vizitat 
familii, închisori și copii de vârste diferite. Am cuno-
scut familii din anii trecuți, iar unii au fost pentru pri-
ma dată. Foarte uimită am fost că o parte din personal 
și-au amintit de noi și de colaborarea din anii trecuți. 

 În decembrie am mers pentru a patra oară 
în România cu scopul să vizităm copii și familii în 
circumstanțe grele, să le facem o bucurie deosebită 
de Crăciun. De aceea am știut că trebuie să mă 
pregătesc mental pentru acest timp. Mi-am amintit 
de experiențele plăcute și neplăcute din anii trecuți 
și abia am așteptat plecarea. În familie și în cercul de 
prieteni a fost tot mai des vorba despre acest proiect, 
așa că am putut să le vorbesc mai mult despre a dărui 
bani, jucării și haine pentru copii și adulți. În special 
cu o prietenă am stat mai mult de vorbă, care nu auzise 
până în momentul respectiv despre proiectele „Din 
Mâna Lui”. În ziua plecării am primit o plasă din par-
tea ei. În ea se a�a o geacă de iarnă neagră împreună 
cu o scrisoare personală. Mi-a spus că dorește să o dea 
cadou unei fete de vârsta ei.

 Într-o după-masă am vizitat o școală în care 
ne așteptau mulți copii, unii din ei au venit cu părinții. 
Pe un scaun stătea o fată tânără ținând în brațe un 
copilaș de câteva luni. Eu credeam că e fratele ei mai 
mic. După ce am cântat împreună câteva colinzi, am 
împărțit ghiozdanele și doream să plecăm. Pe când 
voiam să ieșim pe ușă am întâlnit-o pe fata respectivă. 
O altă soră a intrat cu ea în vorbă, între timp am luat 
copilașul în brațe și am întrebat-o dacă nu îi este frig? 
Dacă nu are o geacă pentru copilaș pentru că era 
înfășat doar într-o pătură subțire. Ea crezuse că întreb 
de ea, de ce nu a venit cu o geacă pe ea. A răspuns că 
nu are nici o geacă de iarnă, din cauza aceasta a venit 
cu trei pulovere pe ea la această întâlnire. Această 
conversație a lăsat o amprentă tristă în gândul meu și 
ne-am luat rămas bun de la ea. Mergând spre mașină 
mi-am adus aminte de geaca prietenei mele, am luat-o 
din mașină să i-o dau. Între timp a plecat tânăra acasă 
și am mers împreună cu directoarea la ea. Directoarea 
a menținut o relație bună cu această tânără care, cu 
câteva luni în urmă absolvise profesionala în școala ei. 
În casa fetei am cântat din nou câteva colinzi și ne-am 
rugat împreună cu toți pentru casa ei (Mama, tânăra 
și copilașul). Înainte să plecăm din casa lor am lăsat pe 
pat plasa cu geaca, o căciulă și o pereche de mănuși. 
Ea și-a luat rămas bun dar nu s-a bucurat și nu a zis 
nimic despre geacă. Eu m-am întristat, pentru că nu 
mă gândeam la o astfel de reacție. După ce am ieșit din 
casa ei directoarea ne-a invitat la un ceai cald, ca să ne 
povestească mai multe detalii despre familia fetei. 

 

Ne-am întors în Austria și după câteva zile am a�at că acea tânără a sunat-o pe 
directoare plângând de bucurie pentru că a primit cadou o geacă de la niște străini. 
Directoarea l-a sunat pe un lider al echipei noastre și el ne-a transmis mai departe 
acest mesaj. 

Prin această experiență am putut să văd că oricât de neînsemnat pare un gest pentru 
altcineva poate însemna foarte mult.

Julia Bujuran

DIN MÂNA LUI



iunie | 2022 • info • 3534 • info • 2022 | iunie

INFO INFO

02

Clasa din liceul „Eben-
Eser“ din localitatea 
Kiringa

03

O clasă din liceul „Eben-
Eser din Kiringa“

05

Copii bucuroși de la 
școala din Kiringa

06

Biserica din Masindi

04

Biserica din localitatea 
Kiringa, la care sau dat 
bibli la membrii bisericii

01 

Biserica la care se 
lucrează momentan din 
localitatea Masindi

În perioada 22.04.2022 - 01.05.2022 
am fost în misiune în Uganda în zona Jganga, 
localitatea Kiringa, împreună cu frații Ștefan 
Șimoneac, Valică Burlacu, Ciprian Suciu și Su-
nita Vâlean. Noi am construit un liceu creștin 
la care i-am pus numele Eben-Ezer. Clădirea se 
compune din 3 tronsoane: 

Tronsonul 1 are 5 săli de clasă unde 
învață 118 copii de liceu.

Tronsonul 2 de asemenea se compune 
din 5 săli de clasă în care învață copiii 
de la clasa a I-a până la clasa a VII-a. În 
acest corp de clădire avem 437 de copii 
care învață.

Tronsonul 3 se compune din 2 birou-
ri pentru cei 2 directori de la liceu și 
școală, secretariat, bibliotecă și grup 
social.

Am avut o părtășie binecuvântată 
în perioada petrecută în Africa. S-a muncit 
mult, s-a pus faianță în 3 clase de la liceu și s-a 
zugrăvit. Astăzi liceul este gata, iar copiii se 
bucură enorm de mult de condițiile bune pe 
care le au.

De asemenea am început să construim 
o cantină pentru copii. Toții frații au fost de un 
mare ajutor pentru această lucrare.

Uganda
MISIUNE

La programul bisericii am dăruit ali-
mente familiilor de săraci cât și o masă tuturor 
participanților. Am cumpărat 100 de Biblii și 
le-am dăruit. Am văzut pe fețele lor o mare 
dorință de a avea o biblie personală. Am fost 
cu toții profund mișcați, văzând bucuria celor 
care au primit o Biblie. Sărutau Biblia și o 
strângeau la piept.

Atunci ne-am hotărât să strângem fon-
duri și să cumpărăm Biblii în limba lor locală. 

Domnul să binecuvânteze biserica 
din Graz care a ajutat multe lucrări din Ugan-
da. Mulțumesc mult bisericilor din Austria 
și fraților care ajută lucrarea Domnului din 
Uganda.

Grigore Baias

Piatră de aducere aminte la 
Biserica Elim Brunn

EVENIMENT

Duminică 22.05.2022, zi de sărbătoare 
a mulțumirii pentru fratele Ionel Vlas. A 
fost o sărbătoare frumoasă de dimineață. La 
slujbă au vorbit mai mulți predicatori, diaconi, 
prezbiteri, precum și fratele Vlas, care a făcut 
un rezumat scurt al istoricului Biserici Elim 
și al lucrări lui în biserică. A fost o părtășie 
frumoasă în adunare prin cântările de cor 
mixt, cor de copii, cor de adolescenți, toate 
pentru slava Domnului nostru Isus Hristos. 
Fratele Vlas și-a luat rămas bun de la biserica 
Elim Viena ca pastor principal pentru că a pre-
luat Biserica Elim din Brunn am Gebirge. 

Mulțumim fratelui Vlas și familiei 
lui pentru tot aportul în slujirea din biseri-
ca noastră, Domnul să îi binecuvânteze. La 
biserica Elim Viena a preluat locul de pastor 
coordonator fratele Nelu Zlibuț. Domnul să îl 
binecuvânteze pe el și familia lui pentru sluji-
rea pe care o face în biserica Domnului Elim 
Viena. La sfârșitul slujbei s-a servit o masă de 
dragoste pentru toți, iar la masă ne-am bucurat 
iarăși de părtășie unii cu alții așa cum îi place 
Domnului nostru Isus Hristos. 

David Chiosea 
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În data de 12 iunie 2022, la programul 
de dimineață al Bisericii Elim Brunn am Ge-
birge a avut loc un botez Noutestamental, când 
15 tineri au încheiat legământ cu Domnul 
în apa botezului. La această sărbătoare, frații 
slujitori au fost implicați într-un fel sau altul 
în ogorul Domnului. Timpul de închinare a 
fost condus de către Nelu Irimuș, iar o�cierea 
botezului Noutestamental în apă a fost făcut 
de către Ionel Vlas și Gusti Barna. Programul 
a fost împodobit cu poezie și cântări spre slava 
Domnului. Corul și fanfara bisericii au slujit 
Domnului prin cântare.

De asemenea, au slujit din cuvânt frații: 
Călin Benzar, Adinel Onea, Denis Roteliuc și 
Ruben Avram. Fratele Călin Benzar a vorbit 
din Ioan 8:31,32 încurajându-ne să ne ancorăm 
puternic în Cuvântul lui Dumnezeu. Frate-
le Adinel Onea ne-a amintit că este o mare 
bucurie în cer când un păcătos se întoarce 
la Domnul, dar și pe pământ - ca biserică ne 
bucurăm  împreună cu ei (candidații de botez). 
Fratele Denis Roteliuc a transmis un mesaj din 
Evrei 12:1,2. Oamenii care te înconjoară au fost 
și îți vor � martori: aud ceea ce spui, văd ceea 
ce faci, te urmăresc. Mai sunt o categorie de 
martori care se a�ă în lumea spirituală. 

Biserica Elim Brunn am 
Gebierge

BOTEZ

Fratele Ruben Avram, având predica de 
bază a vorbit din Fapte 8:26-40 despre famenul 
etiopian. Ce te împiedică pe tine să �i botezat? 
Pot � anumite piedici: circumstanțele, întrebări 
fără răspunsuri, frica de viitor. Este important 
să te încrezi în Domnul, pentru că El îți va 
purta de grijă. Lasă piedicile la o parte și vino 
la Hristos!

    Mulțumim Domnului pentru 
secerișul bogat. Dumnezeu să călăuzească și să 
folosească acești tineri pentru a lărgi împărăția 
Lui. Doamne ajută!

                                    Ghiță Bujdei

Klagenfurt
BOTEZ 

În data de 22.05.2022 în Klagenfurt a 
avut loc o�cierea unui botez Noutestamental. 
Un număr de unsprezece persoane, au decis să 
mărturisească credința personală în Isus. Între 
cei care au încheiat un legământ cu Mântuito-
rul au fost și tineri de naționalitate austriacă. 
Acest lucru este o con�rmare că biserica, a 
proclamat e�cient mesajul Evangheliei. Mesa-
jul de predică a fost transmis de fratele pastor 
Ion Pădurețu și prezbiterul Josef Reiter, iar ac-
tul de botez a fost făcut de prezbiterul Andreas 
Scridonesi și diaconul Adrian Moldovan, slu-
jitorii bisericii locale. P�ngstkirche Klagenfurt 
se bucură împreună cu ei, de lucrarea harului 
lui Dumnezeu. 

    Adrian Moldovan

 Pe data de 20 aprilie, la orele amiezii, 
am ajuns cu ajutorul Lui Dumnezeu în Kiev 
cu două mașini de cinci tone, pe care le-am 
descărcat la un spital militar în două depozite. 
Ajutoarele au constat în medicamente, halate 
pentru medici, articole sanitare și alimente. 
Apoi am mers la o biserică creștină și am lăsat 
acolo mai multe zeci de cutii cu haine și ali-
mente. Mai spre seară am pregătit în curtea 
bisericii în jur de 200 de pungi cu alimente 
pentru localitatea Bucha (Bucea).

În următoarea zi, în jurul prânzului, 
am ajuns la Bucha (Bucea), un orășel la 15 km 
de Kiev. Când am ajuns în zonă am putut să 
văd tabloul dezolant, multe clădiri distruse, 
mult praf, oameni în vârstă, trecuți de 60 de 
ani, nemâncați de mult timp, oameni triști, 
care ne-au povestit (prin translator) despre 
ororile războiului. Am mers pe o stradă unde 
au murit peste șase sute de oameni. Apoi am 
ajuns într-o parcare și oamenii au năvălit 
peste noi cu zecile făcând șir indian în spatele 
mașinii, așteptând plasa cu alimente. Loca-
litatea Bucha (Bucea) este fără apă curentă, 
fără curent și fără gaz. E nevoie de mult ajutor 
acolo. Dumnezeu să pună pe inimă la cât mai 
mulți oameni să „arunce pâinea pe ape” în 
vremea asta.

Ucraina 
MISIUNE

În aceeași zi, după-masă, când ne 
întorceam din Borodianca, am trecut prin 
satul Dimitrievca, unde de asemenea am putut 
vedea atrocitățile războiului, multe case arse 
din temelii. Apoi am dat de o pădure de pini, 
iar ceea ce am văzut m-a îngrozit: am putut 
vedea pe o rază de câteva sute de metri mai 
multe tancuri rusești distruse, complet arse, 
a căror turelă era sărită cu tot cu țeava de pe 
ele. În două tancuri erau câteva trupuri de ale 
soldaților ruși carbonizate, un tablou sinistru... 
cât de multă groază poate aduce războiul!

După ce ne-am întors din Kiev, Bu-
cea, Borodianca și Vasilivca am mers la o casă 
de copii refugiați din zona Donbas, la 65 km 
distanță de Cernăuți, într-o pădure într-o 
locație izolată. Fiind un drum de țară, am făcut 
trei ore până acolo. Când ne-au văzut, copiii 
au năvălit spre noi cu zecile. Le-am împărțit 
cadouri și dulciuri. A fost o zi specială pentru 
cei 165 de copii de acolo, care ne-au mulțumit 
că am ajuns până la ei.

Dumnezeu să se îndure de toți și să 
lase pacea Lui între oameni! Aruncă-ți pâinea 
pe ape!

Corneliu Apetroae
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Biserica Betezda din Viena
BOTEZ

Pentru că potrivit cu 1 Tesaloniceni 5:23 
„Dumnezeul păcii să vă s�nțească El însuși 
pe deplin; și duhul vostru, su�etul vostru și 
trupul vostru să �e păzite întregi, fără prihană, 
la venirea Domnului nostru Isus Hristos prin 
bunăvoința Lui Dumnezeu, șase persoane au 
hotărât să urmeze una dintre poruncile pe 
care însuși Domnul Isus Hristos o dăduse și o 
practicase pentru a împlini Scripturile. „Drept 
răspuns, Isus i-a zis: «Lasă-Mă acum, căci 
așa se cade să împlinim tot ce trebuie împli-
nit.» Atunci Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost 
botezat, Isus a ieșit afară din apă ...” (Matei 
3:15-16a)

Botezul în apă este obligatoriu să �e 
exercitat, căci numai prin botezul în apă putem 
� făcuți una cu EL, și după cum Hristos a 
înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață 
nouă, căci atunci când vom adormi în EL avem 
promisiunea căci vom învia ca EL.

Dorința cea mare de a împlini porun-
ca din Cuvântul Domnului „Învață pe copil 
calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va 
îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Prov. 22:6), 
a familiei Azgur, sora Elisabeta, fratele Da-
vid, fratele Marcus, fratele Filip, fratele Iosua, 
precum și a familiei Hotin sora Denisa, în 

casele lor s-a împlinit Cuvântul, căci copii lor 
au înțeles dragostea și bunătatea Lui Dumne-
zeu care i-a îndemnat la pocăință. Dovadă a 
rugăciunilor este roada familiei Azgur și Hotin 
care se vede azi 29.05.2022 în biserica Betezda 
din Viena unde s-a o�ciat actul de botez în apă 
de către prezbiterul bisericii Iulian Spânu și 
diaconul bisericii Florin Odor. Toți candidații 
de botez sunt tineri, încheind un legământ cu 
Dumnezeu în apă.

Programul a fost condus de către pasto-
rul Daniel Lörinț. La această sărbătoare au slu-
jit frații: pastorul Ioan Irimuș, Diacon Stoica, 
și familia Oșan din Germania Stuttgart, Stelian 
Micorescu, dorim ca Domnul Isus Hristos să 
îi binecuvânteze atât pe ei cât și pe întreaga 
Biserica împreună cu conducerea ei.

Gheorghe-Marian Sollinger

Biserica Betel Viena a avut bucuria să 
găzduiască duminică, 29.05.2022, un Botez 
Noutestamental, când 10 persoane au încheiat 
un legământ cu Domnul. Biblia spune că ”cine 
crede și se botează va � mântuit, dar cine nu va 
crede va � osândit” Marcu 16:16.

În cadrul serviciului de botez au slujit 
prin cântare un grup de tineri din Livada, Cluj, 
grupul de tineri și grupul de adolescenți al 
bisericii Betel, unii dintre candidați cât și alți 
frați și surori invitați.

Au adus mesaje de încurajare pentru 
candidații de botez 4 dintre părinții acestor 
adolescenți și tineri, manifestându-și bucuria 
și recunoștința înaintea Domnului și a publi-
cului prezent, pentru modul în care Duhul 
Sfânt schimbă, modelează, direcționează viețile 
celor care Îl primesc pe El. Dumnezeu ascultă 
rugăciunile părinților, ale bisericii, dar El 
lucrează, „cum vrea El” și ne surprinde de cele 
mai multe ori prin modul în care acționează în 
viețile noastre.

Tot în cadrul acestei sărbători au 
transmis mesajul lui Dumnezeu fratele Remus 
Oros și Vasile Leș. Fratele Oros a vorbit despre 

Biserica Bethel din Viena
BOTEZ

mituri cu privire la botez, iar apoi a prezentat 
candidații pentru botez, pe �ecare în parte, 
povestind pe scurt despre experiența întoarce-
rii lor la Domnul. Fratele Vasile Leș a subli-
niat importanța acestui mare eveniment în 
viața creștinului, precum și respectarea Marii 
Trimiteri pe care a făcut-o Isus ucenicilor în-
ainte de înălțarea Sa la cer „Duceți-vă și faceți 
ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh 
Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. 
Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârșitul veacului, Amin.” Matei 28:19-20

Au fost 10 candidați între 15 și 52 de ani, 
majoritatea dintre ei au fost adolescenți și tine-
ri. Acestora, în urma experienței botezului cu 
Duhul Sfânt, Dumnezeu le-a schimbat inima și 
direcția în viață, ei alegând Calea Domului.

Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl, Dom-
nului Isus și Duhului Sfânt pentru această 
sărbătoare în cadrul căreia Cuvântul Viu a 
răsunat iarăși cu putere.

Dumnezeu să aducă seceriș bogat în 
continuare!

Florica Mierluț
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Arta de a preda copiilor. „Dacă un copil 
nu poate învăța așa cum îi predăm noi, pro-
babil că ar trebui să îi predăm așa cum poate 
învăța el.” (Ignatio Estrada)

Între 1-3 aprilie, mai mult de 60 de 
persoane din mai multe biserici penticostale și 
baptiste din Austria au participat la seminarul 
ARTA DE A PREDA, modulul 2, din cadrul 
Școlii Învățătorilor, menit pentru a îmbunătăți 
calitatea predării și a maturiza învățătorul cu 
ajutorul unui complex de concepte pedagogice 
și strategii de predare creative. 

În cadrul mai multor sesiuni teoretice, 
dar și demonstrative, s-au urmărit obiective 
precum cunoașterea nevoilor copiilor și a 
tipurilor de inteligență, ținând cont de catego-
riile și caracteristicile de vârstă ale copiilor, dar 
și capacitatea de a aborda activități de preda-
re speci�ce tuturor stilurilor de învățare. În 
același timp s-a tematizat nevoia de creativitate 
în predare, oferindu-se exemple și tehnici de 
povestire creativă, iar participanții au avut la 
rândul lor ocazia să împărtășească propriile 
experiențe și să se inspire făcând schimb de 
idei practice. 

Învățătorilor de școală 
duminicală 

SEMINARUL

Nu în ultimul rând, s-a vizat și deprin-
derea tehnicilor de management e�cient ale 
grupei de copii, folosirea e�cace a tehnolo-
giei la clasă și înțelegerea importanței laudei 
și închinării, punându-se accent mai ales pe 
nevoia de a oferi copiilor posibilități și cadre 
potrivite de a-și preda viața în mâna Domnului 
Isus. Dincolo de aceste sesiuni tematice a exis-
tat și o sesiune de întrebări deschise, în cadrul 
căreia s-au atins subiectele sensibile cu care 
se confruntă copiii și adolescenții în ziua de 
azi, și di�cultatea, dar totuși nevoia de a avea 
o atitudine și reacție potrivită ca învățători la 
grupa duminicală.

Mulțumim Domnului pentru călăuzirea 
binecuvântată a întregii părtășii, dar și tuturor 
organizatorilor și vorbitorilor care au condus 
aceste sesiuni într-un mod atât de profesio-
nist. Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor 
învățătorilor de școală duminicală care își 
doresc ca prin predarea lor să lase un impact în 
viața copiilor și să urmeze sfatul din Proverbe 
22:6:

„Învață-l pe copil calea pe care trebuie 
să meargă, iar când va îmbătrâni nu se va 
îndepărta de la ea.“

Daniela Rodilă

În data de 30 aprilie 2022 a avut loc în 
Viena la Expedithalle un program de cântări și 
mesaj biblic organizat de către corul de laudă 
numit LPCA. LPCA (Logos Praise Choir Aus-
tria) a fost în�ințat în anul 2018 din dorința 
de a chema oamenii la mântuire prin cântări 
și mesaj biblic despre jertfa triumfătoare a 
Domnului nostru Isus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu. Pentru că ne adresam în mod special 
oamenilor care înțeleg limba germană, eveni-
mentele noastre au fost susținute integral în 
limba germană. Credem că Duhul Sfânt poate 
să folosească LPCA ca un instrument pentru a 
aduce o schimbare în viețile celor neconvertiți. 

Prin urmare ne punem la dispoziția 
lui Dumnezeu în format cor/orchestră/band 
alături de predicatori și multe alte persoane 
implicate în diferite departamente.

LPCA este structurat ca proiect la nivel 
național pentru că dorim să unim cântăreți și 
instrumentiști credincioși evanghelici din Aus-
tria, oferindu-le un cadru pentru a-L glori�ca 
pe Tatăl nostru ceresc cu darurile și abilitățile 
muzicale, pe care tot El ni le-a dat. Aici trebuie 
să menționăm că încă de la început au fost oa-
meni dedicați și talentați și din România, care 
s-au implicat și au devenit parte din LPCA. 

Logos Praise Choir Austria
EVENIMENT

Cu ocazia aceasta vrem să mulțumim 
în primul rând lui Dumnezeu pentru că ne-a 
ajutat să realizăm concertul de la Expedithal-
le din Viena pe data de 30 aprilie 2022. De 
asemenea mulțumim celor care s-au implicat 
la LPCA de-a lungul timpului și au sprijinit 
lucrarea cu post, rugăciune și donații �nan-
ciare. Mulțumim bisericilor cât și comitetului 
executiv Gemeinde Gottes, care ne-au susținut, 
și de asemenea Misiunii Evanghelice Apostoli-
ce (MEA) pentru implicarea în cadrul eveni-
mentelor LPCA, interacționând cu oamenii 
interesați de Hristos. 

Dumnezeu să răsplătească efortul 
�ecăruia cu viață veșnică. Ne puteți urmări pe 
youtube, instagram, facebook și www.lpca.at.

Echipa de organizare LPCA
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Gleisdorf
TABĂRĂ

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în perioada 
26-29 mai, biserica Logos Gleisdorf a organizat 
o tabără pentru tineri, în colaborare cu biserica 
Maranata Kapfenberg, cu tema ,,Ancorat de 
Cer“. Având în vedere timpul acesta în care ne 
a�ăm, cu pandemie, război, şi multe temeri 
şi nesiguranță, ne-am dorit ca în aceste zile 
de tabără tinerii să învețe cum să se ancoreze 
de Dumnezeu în orice vreme, indiferent de 
situația în care se a�ă.

De aceea, fratele păstor Adi Ion din 
Gurahonț, invitatul nostru pentru aceste zile, 
ne-a învățat cum să ne ancorăm de Dumne-
zeu în belşug sau sărăcie; când am falimentat 
spiritual, emoțional sau �nanciar; în suferință 
�zică, emoțională, sau pierderi, sau când ne 
temem. 

Prin harul Domnului am avut un timp 
binecuvântat în toate activitățile noastre, atât 
cele spirituale cât şi cele recreative. Au fost ti-
neri care au marturisit că în timpul acestor zile 
au restabilit relația lor cu Domnul, alții şi-au 
descărcat su�etul la Crucea Domnului, pri-
mind iertare, alții au prins iar gustul rugăciunii 
şi închinării în Duh şi adevăr! 

Suntem recunoscători Domnului că am 
avut posibilitatea ca şi în acest an să putem 
organiza o astfel de tabără, unde tinerii au avut 
ocazia să-L cunoască sau să Îl redescopere pe 
Tatăl Ceresc!

Flavius Ilion

Conferința Națională a 
Misiuni Evanghelice 
Apostolice din Austria

EVENIMENT

În data de 07 .05.2022, Biserica Elim 
Brunn, a găzduit Conferinţa Națională de Mi-
siune. Această Convenție a fost organizată de 
Misiunea Evanghelică  Apostolică din Austria 
(MEA) şi Phingstkirche Gemeinden Gottes în 
Austria. Tema întâlniri a fost ,,Toată Biserica 
în Misiune, acum!“ Conferinţa s-a focusat pe 
versetele din Matei 28: 18-20

 Invitatul a fost Prof. Waltrip Blayane - 
profesor de misiologie în diferite Universități 
din întreaga lume. El a prezentat scopul Bise-
ricii de a misiona. Isus a fost primul misionar. 
Noi suntem Biserica Lui şi trebuie să ducem 
mai departe mesajul Evangheliei.

Iar partea practică a fost şi este: Ce fac 
eu personal pentru misiune/evanghelizare? 
Gândeşte-te cu seriozitate la această întrebare.

 
Domnul să ne ajute să �m buni ambasa-

dori pentru a putea duce mai departe mesajul 
lui Hristos între oameni şi printre oameni!

Gabriela Bujdei

Bisericii Bethel din 
Kindberg

INAUGURAREA

 La sfârșitul anului trecut în localitatea 
Kinberg-Steiermark, grație inițiativei unui 
grupde frați proveniți din biserica Maranat-
ha-Kapfenberg, s-a deschis un nou lăcaș de 
rugăciune, care se dorește a � o adevărată 
oază în pustia acestei zone, cu o prezență 
semni�cativă de români. Un alt motiv care 
a stat la formarea acestui nucleu, a fost lipsa 
spațiului în biserica mamă, aspect la care s-a 
mai adăugat distanța care trebuia parcursă de 
unii frați pentru a participa la închinare.

 Lucrările cu amenajarea spațiului 
au necesitat multe resurse, însa frații au fost 
conștienți chiar de la începutul acestui proiect, 
că lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni și 
bani. Așa se face că pe data de 12 mai a.c. am 
putut spune ca Samuel: ,,Până aici Domnul 
ne-a ajutat“ 1 Sam 5:12, inaugurând biserica 
Bethel-Kindberg.

 Ne punem încrederea în același 
Dumnezeu că ne va ajuta în continuare să �m 
adevărate lumini pentru cei care ne înconjoară 
si vîzând felul nostru de viețuire, să slăvească 
pe Dumnezeu în ziua în care vor � cercetați.
Nu poate trece neobservat faptul că exodul din
biserica mamă, s-a desfășurat într-un climat de
pace și armonie, ceea ce face să ne bucurăm de

sprijinul fraților, oridecâte ori avem nevoie de
ei la actele de cult.

 Suntem recunoscători Domnului 
pentru orice frate sau prieten care trece pragul 
bisericii noastre, vă invităm cu dragă inimă să 
participați împreună cu noi la slujbele divine 
în biserica Bethel, iar mai apoi dacă veți putea 
spune ca Iacov: ,, Aici este casa lui Dumnezeu, 
aici este poarta cerurilor!“ Gen: 28:17, vom 
exclama cu toții; Slăvit să �e Domnul!

Minodor Șuteu
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