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ACEASTÃ REVISTÃ ESTE O PUBLICA�ÞIE INTERNÃ NON-PROFIT A TINERILOR BISERICII CREªTINE A.Z.ª.
SLOBOZIA.

AºTEPTÃM CU INTERES MATERIALELE VOASTRE. ACESTEA VOR FI PUBLICATE RÂND PE

RÂND, ÎN NUMERELE URMÃTOARE. ÎN CAZUL MATERIALELOR EXTRASE, VÃ RUGÃM SÃ

INDICAÞI SURSA LOR.

* Lucian Mihãilescu, str.Mihai Eminescu, Bl.31, Sc.A, ap.14, Slobozia,
cod 8400, jud.Ialomiþa  )043/230830  þ Mioara Dorobanþu :George
Cristea, Cristi Mihalcea /Nelu ºi Mariana Rãcealã #Mãdãlin Berbecel

  Jana Cristea

Q E-mail: azs@cicnet.ro         WEB: http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

ORIZONTAL.:1)�Tragedia Veacurilor�, scrisã de Ellen White.2) O altã carte a aceluiaºi scriitor cu
mesaje deosebite pentru consilierea spiritualã a tineretului. 3) A imita un câine - Sete..! 4)Din �hop�,
1 ºi 3..! - Planetã ºi..zeu al rãzboiului.5)Un apostol, un botezãtor sau unul zis ºi Marcu (feminin,plural).
- Loc îngrãdit pentru animale.6) Spus pentru liniºte..! - Extreme pentru �surd�! - Iael fãrã..El! 7) Þarã
amintittã cu ocazia declaraþiei:�Poate un pardos sã-ºi schimbe petele?� -Sfârºit de �rând�..! 8)Abilitate,
subtilitate, carierã de diplomat. 9)Trup de ferigã..! -Cerb nordic. 10) Face parte dintr-o cetãþenie (a
cerului, de exemplu).

VERTICAL:1)Mare preot, prototipul Domnului Isus Hristos. 2) Punere la dãpost (�la umbra aripilor
Lui�). 3)Nume biblic ce înseamnã �Prietena Domnului� - Somnul fecioarelor. 4) Cetate filisteanã
amintitã în Iosua 15.45 - Nume feminin, care adunã un vas ceramic ºi vorba gâºtei. 5) Triplet
vocalic - Inimã de despot..! 6) Locotenent (abr.)  - Þesãturã groasã de lânã. 7) Omis - Abis..! 8)
Deasupra - Loc pentru mântuiþi - Teren..!  9) Ciudatã, bizarã. 10) Fenomen care precede alt fenomen.

Jercan Dãnuþ Alex, Feteºti

Revistã lunarã de dialog iniþiatã de tinerii adventiºti din Slobozia
Mã rog ca toþi sã fie una, cum Tu, Tatã, eºti în Mine, ºi Eu în Tine; ca ºi  ei sã fie una în Noi.�(Ioan 17:21)
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Mulþumim celor care deja s-au abonat!

  Preþul mediu pentru o revistã îl estimãm la 4500-5000 lei.

  Abonamentele sunt urmãtoarele:

3 luni - 13.000 lei        6 luni -  26.000 lei

9 luni � 39.000 lei       12 luni - 52.000 lei.
Expedierea banilor: Mulþumim pentru promptitudinea voastrã! Am

primit banii expediaþi pânã acum.
Vã rugãm  sã expediaþi banii prin mandat poºtal, pe adresa: Lucian

Mihãilescu, str.Mihai Eminescu, Bl.31, Sc.A, ap.14, Slobozia, cod 8400,
jud.Ialomiþa.

De asemenea, îi rugãm pe proaspeþii noºtrii cititori sã ne anunþe
numãrul de reviste solicitate.
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REVISTA UNU - ACUM ºI ÎN STATELE UNITE
Începând cu numãrul din luna iulie 1998 revista noastrã va ajunge ºi în
unele comunitãþi româneºti din Statele Unite. Revista va fi distribuitã în
SUA de:
 ROMANIAN HERITAGE, P.O. Box 1853, Camarillo, CA, 93011-1853.

(Benone Achiriloaie)
Transmitem cu aceastã ocazie tuturor fraþilor ºi surorilor din Statele    Unite,
salutul  �Pacea Domnului!�. Aºteptãm cu interes ºi materialele dânºilor  pentru
aceastã revistã. Fie ca Domnul sã ne ajute pe toþi sã

                           fim gata pentru revenirea Sa!

MESAJ CÃTRE CITITORI
Dragii noºtri prieteni, pornim la drum împreunã în acest ultim an de mileniu. Fie ca în

continuare colaborarea noastrã sã fie cât mai eficientã. Dorim ca împreunã sã devenim

UNA spre a ajuta la vestirea soliei Evangheliei celei veºnice. Revista UNU este doar un

mijloc de apropiere între tineri, un mijloc de a ajunge la cei de lângã noi în dorinþa de a-i

ajuta. Rugãm pe Domnul Isus sã binecuvânteze elanul misionar al tineretului Sãu!

Vã mulþumim pentru prietenie ºi colaborare! Un nou an binecuvântat! Redacþia.

Scopul revistei UNU este de a realiza un dialog între tinerii
adventiºti, prin prezentarea de experienþe, de idei, de creaþii proprii
ºi de alte materiale care vin în întãrirea credinþei creºtine. Revista
este deschisã oricãrui tânãr pentru a se exprima, pentru a-ºi arãta
devotamentul pentru Mântuitorul nostru iubit. Dorim ca revista UNU
sã promoveze spiritul unitãþii între tineri, prin încurajarea pãrtãºiei ºi
a acþiunii în vederea rãspândirii Evangheliei. Suntem conºtienþi cã
venirea Domnului Isus Hristos este foarte aproape. De
aceea, ne rugãm ca noi, tinerii adventiºti, sã consacrãm
Domnului vieþile noastre, cu tot ceea ce El ne-a dat.
Amin.

*Grãdiniþa adventistã Omega,

Tg.Mureº - interviu cu  dr.Leonard

Azamfirei ºi Natalia Stãnoiu......3-5

*�Când ºi asupra cui se va revãrsa

Ploaia Târzie�, Eftimie Sârbu......6

*Spiritul Profetic..........................7

*Meditaþie: �Dumnezeu care

umblã�, Lenuº ªerban................7

*�Fapte 2000�, reportaj.............8

*Poezie....................................9-11

*Evanghelia prin Internet.........11

*Tânãrul pentru cãsãtorie, Corina

2

C U P R I N S :

Suplimentul PRIETEN îl puteþi extrage din revistã pentru a-l oferi

unui prieten care are nevoie sã afle mai multe despre Dumnezeu.

Lupu.............................................12

*ªtiri de pe tot globul...................13

*Mesaje primite pe Internet........13

*Punctul pe i, Distracþia TV,........14

*Semnele sfârºitului, Petre Ghe...15

*Experienþe, ............................14,15

*Sãnãtate, Soarele,V. Nãdãºan.....16

*Frânturã de realitate, Justiþia, Ion

Florian.........................................17

*Reþete culinare,Geanina R........18

*Poºta redacþiei...........................18
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P O ªTA  R E D A C Þ I E I

Reporter: Vã  rugãm sã ne spuneþi
câteva cuvinte despre responsabilitatea dvs.
în cadrul Bisericii ºi în cadrul Fundaþiei Omega.

Dr.Leondard Azamfirei: Sunt unul dintre
cei trei prezbiteri ai Bisericii Adventiste
Tg.Mures �C� ºi director executiv al Fundaþiei
Omega sub care s-a infiinþat ºi funcþioneazã
Grãdiniþa adventistã româno-americanã.

R. - Cum a apãrut ideea înfiinþãrii unei
grãdiniþe adventiste?

2. Ideea de a înfiinþa o grãdiniþã
adventistã nu  a venit brusc, ''din cer'' . Am
considerat întotdeauna cã este necesar un sistem

educaþional adventist, ca o alternativã viabilã ºi calitativ superioarã celui de stat.
Dacã sistemul nou creat este mai slab decât varianta de stat, este inutil, nu va
avea succes ºi, mai mult decât atât, va afecta negativ imaginea Bisericii în exte-
rior, iar o imagine �ºifonatã� este mai rãu perceputã decât absenþa ei.

Improvizaþiile îºi au locul doar în cadrul unor experimente. Eu am trecut
prin fiecare nivel al învãþãtãmântului de stat ºi i-am cunoscut toate lipsurile, inclusiv
rigiditatea programelor de învãþãmânt, accentul pus pe memorare ºi nu pe
creativitate, gândire. Este greu, în ciuda deschiderii spre nou care existã astãzi,
de a face lucruri noi cu oameni care au fost formaþi în regimul trecut. Pe de altã
parte, am un copil care va avea vârsta grãdiniþei peste 1 an ºi jumãtate. Trebuia
sã aibã la ce grãdiniþã sã meargã.

R. - Când a fost deschisã oficial grãdiniþa?

L.A. - Deschiderea oficialã a avut loc în 14 sept. 1998, festivitate la care a
participat tot staff-ul Conferinþei, în frunte cu preºedintele ei, primarul oraºului
Tg.Mures, autoritãþile ºcolare locale, mass-media, mulþi invitaþi.

De atunci ºi pânã acum s-au desfãºurat zilnic activitãþile specifice grãdiniþei
(devoþionalul zilnic, activitãþi educative, invãþarea limbii engleze) precum ºi
programul despre naºterea Mântuitorului.

R. - Care este ponderea copiilor adventiºti ºi a celor  neadventiºti înscriºi la
grãdiniþa Fundaþiei Omega?

4. Numãrul copiilor neadventiºti este mai mare decât cel al copiilor adventiºti,
deºi toatã lumea ºtie cã este o grãdiniþã adventistã. La programul despre naºterea

GRÃDINIÞA ADVENTISTÃ ROMÂNO-AMERICANÃ  OMEGA, TG.MUREª

INTERVIU CU DR.LEONARD AZAMFIREI, DIRECTOR EXECUTIV AL
FUNDAÞIEI OMEGA ªI CU EDUCATOAREA NATALIA STÃNOIU

18 3

Marius Gajdos, Penitenciar Satu-Mare, str.Mileniului nr.2, cod 3900. �Am
19 ani ºi mã aflu închis datoritã unor fapte rele pe care le-am comis. Dar îi mulþumesc
lui Dumnezeu cã viaþa mea s-a schimbat. Datoritã vizitelor fraþilor din Remeþi ºi
Poienul de sub munte (Maramureº), prin fraþii Covaci Victor ºi Oncea Ghe., am
aflat Cuvântul Domnului. Suntem o micã bisericã, adicã �clubul deþinuþilor�, unde
ne adunãm sãptãmânal. Doresc sã corespondez cu tineri pe teme biblice, prietenie,
sfãtuire etc. Vã mulþumesc!�

Cristian Eftimie, Hârºova. �Am aflat de câtva timp de revista UNU ºi am
observat cã daþi curs manifestãrii poetice. Aºa cã m-am hotãrât sã vã trimit ºi eu o
poezie care sã ajute celor descurajaþi!�

Cãtãlin Vizitiu, Dealu, Tulcea. �Vã mulþumesc cã nu ne-aþi uitat în tot anul
1998! Vã doresc ca anul acesta sã fie un an de realizãri pentru redacþie, în lucrarea
lui Dumnezeu.�

Lenuº ªerban, Gura-Vãii, Ialomiþa. �Vã mulþumim în numele grupei din
Gura-Vãii pentru revista UNU! Dorim în continuare o colaborare cât mai fructuoasã!�

pãcãtos ca ºi noi. Cel din dreapta la fel. Dar sã
privim la Cel din mijloc. Omul acesta, încoronat
cu spini nu este nimeni altul decât Isus, Fiul lui
Dumnezeu. El e neprihãnit, este curat ca apa
de la izvor.  De ce atârnã El acolo? De ce? Ce
întrebare rãscolitoare? Ar  trebui sã plângem
toþi în hohote ºi sã cãdem în genunchi dupã
aceastã întrebare. Isus este Mielul nevinovat
care poartã pe nedrept pãcatul nostru, pentru
a ne împãca cu Dumnezeu. Spiritul profetic  ne
spune cã El a îndurat ceea ce ar fi trebuit sã
îndurãm noi pentru a fi priviþi cum trebuia El sã

fie privit. Iar acum noi trebuie sã-L iubim ºi sã
facem ce ne-a spus El, pentru cã numai astfel
vom cãpãta iubirea Tatãlui ºi a Fiului (Ioan
14.21). Se naºte acum fireasca întrebare: Ce
poate fi mai just, mai cinstit ºi mai adevãrat decât
o viaþã trãitã în lumina lui Hristos? Ce poate fi
oare mai curat ºi mai frumos decât o viaþã dupã
voia Celui care ne-a iubit chiar mai mult ca pe El
Însuºi? Sã ne ajute bunul Dumnezeu sã
ajungem cu toþii la  o astfel de viaþã ºi sã trãim
cât se poate de just alãturi de El.

  Ioan Dumitru FLorian, SLobozia

REÞETE CULINARE

Salatã de sfeclã roºie. 1Kg.sfeclã roºie (4-6 sfecle mijlocii), 2 linguri
ulei, 3 linguri suc de lãmâiei, sare dupã gust.

Sfecla se spalã bine, nu se curãþã ºi nu se taie la capete. Se pune la
fiert cam 45-50 minute. Se scurge de apã, se curãþã ºi se dã prin rãzãtoarea
mare. Dupã aceea se adaugã uleiul, sucul de lãmâie ºi sarea dupã gust.
Cine doreºte poate adãuga o linguriþã de hrean ras. Se serveºte cu diverse
garnituri ºi pilaf.

Geanina Rãcealã, Slobozia

 Clãdirea Grãdiniþei (parter); la etaj:

Biserica AZª, com.C, Tg.Mureº
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J u s t i þ i a
Ne vom con-

tinua ºi în acest numãr
al revistei noastre lungul
periplu printre cele
ºapte virtuþi ale unei
moralitãþi desãvârºite ºi
ne vom opri de aceastã
datã asupra
�JUSTIÞIEI�. Cred cã

ne dãm seama destul de bine de ceea ce se
�ascunde� în spatele acestui cuvânt. Dacã doriþi
puteþi lua separat primele patru litere ale
cuvântului ºi vom fi mai lãmuriþi.  A fi just
înseamnã sã fii corect, sã fii drept,  cinstit cu
cei din jurul tãu ºi cu tine însuþi. Sau altfel spus,
a fi just înseamnã a fi sincer ºi a cãuta tot timpul
numai adevãrul. ªtiu, sinceritatea noastrã e
foarte relativã, dar aceastã chestiune este un
alt subiect asupra cãruia ne vom opri cu altã
ocazie.

Important este sã iubeºti adevãrul, sã-l
cauþi ºi sã-l priveºti în ochi, chiar dacã uneori el
este dureros. Îmi place foarte mult expresia
aceasta: �a privi adevãrul în ochi�. Se spune cã
adevãrul ar fi relativ, dar noi creºtinii nu putem
lua în serios aceastã afirmaþie. ªi aceasta pentru
cã noi cunoaºtem un verset frumos din Biblie
care ne spune �Eu sunt Calea, Adevãrul ºi
Viaþa�(Ioan 14:6). Deci adevãrul absolut existã
ºi îl gãsim în ISUS. Adevãrul nostru, al oamenilor
este relativ pentru cã nu ºtim sau nu vrem sã
fim sinceri ºi cinstiþi.

Am spus cã adevãrul poate fi ºi dureros.
Faptul cã nu ºtim sã fim sinceri ºi cinstiþi e o
realitate pe care n-o putem  nega sub nici o
formã. Aº îndrãzni sã spun cã însãºi societatea
de azi se bazeazã mai mult pe minciunã ºi pe
incorectitudine. Una din cele trei puteri statale
se numeºte chiar JUSTIÞIA. Dar, pentru cã ºi
aceasta este o virtute care se dobândeºte foarte
greu, ºtim destul de bine câtã dreptate ºi adevãr
se aflã în lume. Legile date de om nu se pot
ridica niciodatã la nivelul de Adevãr ºi sunt
departe de cele date de Dumnezeu.

Dacã am respecta mãcar o singurã lege

Domnului au venit cam 250 de persoane, sala fiind arhiplinã.
Percepþia pozitivã este datã si de frecventele cereri de a mai
înscrie copii dar numãrul de locuri este limitat. Succesul mare,
peste aºteptãri pe care îl are grãdiniþa se datoreºte, pe de o
parte lui Dumnezeu care ne-a sprijinit prin rezolvarea uneori
miraculoasã a multor probleme, ºi, în al doilea rând,
educatoarelor: Bereczi Carmen ºi Stãnoiu Natalia precum  ºi a

prof. de englezã, Eva Diana Channell, absolventã a Southwestern  Adventist Uni-
versity, Texas, SUA, care a venit în Romania pentru un an ºcolar (10 luni). Toate
cele 3 educatoare pun suflet, pricepere deosebitã, dragoste pentru copii ºi spirit
creºtinesc în ceea ce fac. Grãdiniþa merge bine datoritã lor, prin care Dumnezeu
lucreazã.

Ca o ultimã ºtire, pe 11 februarie 1999, a vizitat grãdiniþa fr.Mark Finley ºi
echipa sa. Au fost extrem de încântaþi ºi surprinºi. Au facut un reportaj video care
va fi difuzat pe postul TV "It is written."

R. Ce proiecte de viitor aveþi?

L.A. - Am dori sã ne extindem, sã construim o clãdire nouã, care sã aparþinã
grãdiniþei ºi, prin proiect ºi realizare sã aibã aceastã destinaþie, în care sã încapã
mai mulþi copii. Este o problemã de bani, ºi nu puþini, pe care, când îi vom avea
mãcar în parte, vom putea demara lucrãrile. De asemenea, dorim sã menþinem
acelaºi standard spiritual ºi de comportament cu care am început, astfel încât
întotdeauna sã se ºtie cã Grãdiniþa româno-americanã din Tg.Mures este o grãdiniþã
adventistã.

R. - Vã rugãm sã adresaþi un mesaj tinerilor care citesc revista UNU.

L.A. - Dragi tineri, faceþi tot ce puteþi pentru cei din jur atãta timp cât aveþi
sãnãtate, energie, putere ºi entuziasm. Când acestea dispar, înseamna cã aþi
îmbatrânit ºi trebuie ca alþii sã vã poarte de grijã. Stabiliþi-vã bine prioritãþile! Faceþi
mãcar un lucru în viaþã despre care sã puteþi spune cu mândrie ca l-aþi facut voi,
ajutaþi de Dumnezeu. Progresul fiecãrui tânãr, luat în parte, este progresul întregii
Biserici. ªi Biserica pe aceºti oameni se bazeazã.

4

Natalia Stãnoiu, educatoare la grupa micã
Reporter - Vã rugam sã ne prezentaþ grupele de copii existente.

Natalia Stãnoiu - Gradiniþa funcþioneazã cu un efectiv de 29 de copii, din care 8O%
provin din familii neadventiste. Avem douã grupe : Grupa  micã "Licurici" ºi Grupa mare, care are
un program special de pregãtire a copiilor care sunt în pragul scolii. Sora Bereczi Carmen este
educatoare la grupa mare, iar eu la grupa micã.

R. - Care este programul obiºnuit al unei zile?

N.S. - Fiecare zi incepe cu un devoþional de 20 minute.  Urmãrim atât educaþia religioasã,
în lumina doctrinei biblice, asa cum este prezentatã de biserica noastrã, cât ºi programa obligatorie,
editatã de Ministerul Educaþiei Naþionale, adaptatã dupa specificul nostru.  Pentru a-i invãþa pe
copii limba englezã, a venit în mod special, pentru un an, o educatoare din Statele Unite, pe nume

Fr â nd e  r e ali tat e
t ur ã
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datã de Dumnezeu, ºi anume aceea care ne
cerea sã ne iubim aproapele ca pe noi înºine,
atunci daþi-mi voie sã cred cã tot codul civil ºi
penal n-ar mai avea nici un sens ºi ar deveni
ridicol. Putem fi de acord cu faptul cã legile
noastre sunt rezultatul unei gândiri logice (fie
vorba între noi, gândirea logicã pe care o avem
este tot un dar de la bunul Dumnezeu), dar
n-ar fi just ºi frumos sã ne folosim gândirea
logicã ºi în privinþa faptelor noastre trãind
într-o deplinã armonie cu Domnul?

La teorie suntem buni noi oamenii ºi
gândim frumos, dar când ajungem în faþa
practicii ...clacãm!. Mântuitorul nostru chiar ne
întreabã: �De ce-mi ziceþi Doamne, Doamne
ºi nu faceþi se spun Eu?� ªi ºtiþi de ce nu facem
ce ne spune El? Pentru cã nu ne temem
suficient de mult de puterea Sa ºi a Tatãlui
ceresc. Dacã ne-am teme cu adevãrat atunci
am vedea clar teribila realitate a vieþii noastre
pãcãtoase.

Iatã un alt adevãr dureros! Ne place
adesea sã spunem �bunul Dumnezeu� ºi
zicem bine cãci Dumnezeu este bun ºi drept.
�Dumnezeu este dragoste� spune Scriptura,
dar sã nu ne închipuim cã în ziua judecãþi va
închide ochii la pãcatele noastre. El este drept,
iar dreptatea Sa cere moarte înaintea pãcatului.
Cât trãim aici pe acest pãmânt avem ºansa
sã ne îndreptãm ºi sã umblãm însetaþi dupã
adevãrurile Sale cãci, cum spunea ºi un poet
german, �nimic nu ne îmbogãþeºte ca
adevãrul�.

Tatãl nostru ceresc doreºte ca toþi
oamenii sã fie mântuiþi, dar El nu poate fi
nedrept,  nu poate închide ochii aspura
pãcatului ºi de aceea dragostea Sa izbãvitoare
ni l-a dat pe Isus, pe singurul Sãu Fiu, spre
mântuire, spre împãcarea lumii cu Sine.

Dacã doriþi putem face o cãlãtorie
imaginarã în Ierusalimul acelor timpuri. In afara
oraºului este un deal. Vedem aici mii de
oameni, iar peste capetele lor sunt înãlþate trei
cruci. Omul de pe crucea din  stânga este un
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Razele UV au încã un efect esenþial.  Pentru a înþelege acest efect sã facem o
micã incursiune în istorie.  Pe vremea revoluþiei industriale din Anglia secolului al
XVIII-lea, mii de oameni au migrat de la þarã la oraº.  Copiii care creºteau
petrecându-ºi cea mai mare parte a timpului pe strãzile înguste ale oraºelor intens
poluate, se îmbolnãveau deseori de aºa numita �boalã englezeascã�, astãzi numitã
rahitism.  Una din caracteristicile vizibile ale acestei boli constã în deformarea
oaselor lungi (antebraþe, gambe, coaste).  Oricum, boala se manifestã prin multe
alte semne cum ar fi:  întârzierea creºterii, un tonus deficitar al musculaturii, paloarea
tegumentelor, iar în formele severe poate fi însoþitã de spasme ºi chiar convulsii
generalizate.  Majoritatea pãrerilor considerau cã rahitismul se datora alimentaþiei
deficitare, condiþiilor grele în care trãia clasa muncitoare.

În anul 1890, medicul englez Palm, a observat urmãtorul fapt: copiii subnutriþi,
din regiunile foarte sãrace din China ºi Japonia, prezentau foarte rar aceastã boalã.
De asemenea, el a mai remarcat cã rahitismul era prezent ºi în familiile înstãrite
din Anglia în ciuda situaþiei lor materiale înfloritoare.   Pe baza acestor date  dr.
Palm a discreditat explicaþia de pânã atunci ºi a arãtat cã numitorul comun al
cazurilor de  rahitism era expunerea extrem de deficitarã la razele soarelui.

Aceastã ipotezã a dus în cele din urmã la descoperirea vitaminei D.  Care ar fi
rolurile ei mai importante în organismul uman?  Ea acþioneazã la nivelul intestinului,
al oaselor, al rinichilor, al muºchilor, având urmãtoarele acþiuni principale:  creºterea
nivelului de calciu din sânge, creºterea nivelului de fosfor în sânge,  menþinerea
unei proporþii corespunzãtoare de calciu în oase.

Iniþial vitamina D, dupã cum îi spune ºi numele,  a fost consideratã o vitaminã,
deoarece se credea cã organismul omenesc nu poate sã o sintetizeze.  Astãzi, se
ºtie cã ea poate fi formatã la nivelul pielii sub acþiunea razelor soarelui.  Provitamina
D, (7 hidroxicolesterol) aflatã în mod normal în piele, este tranformatã prin acþiunea
fotochimicã a razelor UV în colecalciferol, vitamina D activã.

Sã tragem de aici concluzia �cu cât mai mult soare, cu atât mai bine�?  Sã nu ne
pripim cu rãspunsul!  Expunerea  exageratã la soare, poate avea ca urmare, datoritã
aceloraºi raze UV, arsuri uneori chiar foarte grave.  Sau, datoritã razelor IR, poate
sã aparã insolaþia, o inflamaþie a înveliºurilor creierului, cu manifestãri ºi consecinþe
nu rareori foarte grave.   De fapt acestea ar fi doar unele inconveniente imediate
ale expunerii exagerate la soare.  În afarã de aceste efecte imediate,  expunerea
abuzivã la soare pe perioade mai îndelungate de timp, este corelatã cu cancerul
de piele sau, în cel mai fericit caz, cu îmbãtrânirea prematurã a pielii.

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�, (1994) ,
cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/vnadasan/)

 SOARELE (2)

Eva Diana Channel. Este o tanãrã deosebitã. Oferã copiilor un bun model
de viaþã, prin învãþãtura ºi afectivitatea pe care o transmite.

R. - Ce puteþi spune despre rezultatele activitãþii grãdiniþei?

N.S. - Dupa numai câteva sãptãmani de cursuri comportamentul
copiilor s-a schimbat în bine, ceea ce a uimit pe pãrinþi. Nu existã
concurenþã între ei, sunt foarte uniþi ºi gata sã se ajute unii pe alþii.
Atmosfera creatã în cadrul grupelor este asemãnãtoare cu cea dintr-o
familie. Spre  sfîrºitul anului trecut am avut o serbare în care s-a prezentat
un program despre naºterea Domnului Hristos. Au fost prezente in jur de
150 de persoane, programul copiilor uimind pe toþi cei prezenþi. Pãrinþii adventiºti ºi neadventiºti,
ai cãror copii vor începe în toamnã ºcoala, în repetate rânduri ºi-au exprimat regretul cã nu avem

organizatã o ºcoalã pentru continuarea acestui tip de
educaþie.

R. - Ne puteti împartãºi o experienþã legatã de
activitatea dvs. cu copiii?

N.S.- Intr-o zi programa obligatorie prevedea
studiul "Oraºul nostru". Dupã ce am epuizat subiectul
am inceput sã le îndrept mintea lor fragedã spre "Noul
Ierusalim". Mulþumim lui Dumnezeu, cã pentru acest
subiect avem materiale foarte frumoase. Le-am vorbit
despre toate frumuseþile pe care Dumnezeu le-a pregãtit
pentru noi. Haine albe, coroane ºi aripioare strãlucitoare,
strãzi de aur, dulapuri de aur, farfurii de aur... Le-am vorbit
despre lumea plantelor ºi animalelor, care va fi cu totul

altfel decât ceea ce cunoaºtem aici. Au fost atât de entuziasmaþi cã se vor putea urca pe spinarea
leului, ºi-l vor trage de coamã, încât au inceput toþi sã sarã ºi sã chiuie de bucurie. Dar una dintre
fetiþe, cu lacrimi in ochi, s-a apropiat de catedrã ºi mi-a spus: "Sã ºtii, teacher (d-na învãþãtoare),
nu cred cã ne vom întâlni în ceruri. Mama nu mã mai lasã sã mã rog nici la masã, nici la culcare."

M-a impresionat în mod deosebit. Am îmbraþiºat-o ºi i-am spus: "Te rog, nu fii tristã. Ne
vom ruga la gradiniþã ºi îþi promit cã mã voi ruga în fiecare searã pentru tine. Dar, ºi tu te poþi ruga

seara sub plãpumioarã."  In ochi a licãrit speranþa. Daupã 2
zile, veselã, vine ºi-mi spune: "ªtii, teacher, azi noapte îngerii
buni m-au mângâiat pe spate ºi m-au invelit, iar dimineaþa
mi-au cântat din trâmbiþe ca sã mã trezesc." Era aºa de
fericitã.

Sunt convinsã cã tot ce facem acum pentru ei, va
rãmâne ca o influenþã de neºters din mintea lor. "Tot astfel
ºi lucrarea harului în inimã este micã la început: un cuvânt
spus, o razã de luminã care pãtrunde în suflet, o influenþã
care începe sã lucreze, acestea sunt începutul unei vieti
noi. ªi cine poate sã mãsoare rezultatele ei?...Sãmânþa cea
micã va deveni un copac." (E.G.White, Parabole,  pag.47 )

Mereu mulþumitori la adresa lui Dumnezeu pentru tot ce a facut ºi va mai face, spunem Soli Deo
Gloria.

R. - ªi noi vã mulþumim ºi-L rugãm pe Domnul sã binecuvânteze pe mai departe întreaga
activitate a grãdiniþei, precum ºi pe toþi cei participanþi, copii, educatori, organizatori.

interviu de Lucian Mihãilescu
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Eva Channell

Imagini din activitãþile copiilor
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Când ºi asupra cãror oameni se va revãrsa ploaia târzie?
La aceste douã întrebãri Profeta lui

Dumnezeu inspiratã ne dã rãspunsul
cuvenit:când creºtinii adventiºti vor îndepãrta
toate neînþelegerile dintre ei, când vor preda
întreaga viaþã  slujirii cauzei lui Dumnezeu, în
salvarea celor pierduþi, când lenevia ºi
nepãsarea va fi înlocuitã cu adevãrata iubire
de oameni, când vom avea o inimã ºi un gând,
-cele ale lui Hristos -, când vom îndepãrta toatã
invidia ºi rãutatea, ºi vom fi ca niºte petiþionari
umili - care cer ºi implorã, veghind  ºi  rugându-
ne.

Isus, Repezentantul ºi Conducãtorul
nostru, este gata sã facã pentru noi ceea ce a
fãcut pentru cei care se rugau ºi vegheau în
ziua Cinzecimii. ªi dacã acei care pot ajuta
lucrarea nu sunt treziþi, ºi nu o simt ca pe o
datorie a lor, ei nu vor ºti  nicicând cã ploaia
târzie va fi revãrsatã. Dumnezeu va lua
hotãrârile în mâinile Sale,  iar lucrãtorii vor fi
surprinºi de mijloacele pe care El le va folosi în
lucrarea Sa.

Lucrãtorii vor fi calificaþi mai mult prin
ungerea Spiritului Sfânt, decât prin pregãtirea
în instituþii de învãþãmânt. Ei vor fi oameni ai
credinþei ºi ai rugãciunii, ei vor avea zel sfânt,
declarând Cuvântul pe care Dumnezeu li-l  va
da.

Spiritul Sfânt se va revãrsa asupra celor ce
se vor supune îndemnurilor Sale, lepãdându-se
de toate maºinãriile omeneºri.  Aceºtia vor
mãrturisi cu toatã  tãria puterii Spiritului Sfânt.

Când puterea divinã este combinatã cu
eforturile omeneºti, Lumina Cuvântului se va
împrãºtia ca focul în miriºte.  Dar dacã oamenii
nu vor rãspunde apelului lui Dumnezeu, atunci
îngerii sfinþi vor face lucrarea pe care ar fi trebuit
noi sã o facem. Îndemnul pentru noi este sã ne
trezim cât nu este prea târziu.  Pe  toþi ne cuprind
grijile vieþii acesteia.  Dar tocmai aceasta vrea
ºi cel rãu, ca omenii sã fie ocupaþi cu diferitele
probleme trecãtoare.  Aceasta este cea mai mare
amãgire.

Noi care vedem ceea ce Profeþii ar fi vrut sã
vadã, - ei neavând acest privilegiu -trebuie sã

HRISTOºI MINCINOºI. RÃZBOAIE. CUTREMURE DE PÃMÂNT. FOAMETE
ºI CIUMI. PERSECUÞII. ÎNMULÞIREA

FÃRÃDELEGII. EVANGHELIA PROPOVÃDUITÃ ÎN
TOATÃ LUMEA.

Timpul pãmântului se mãsoarã de la primul meridian, pe
observatorul Regal Londonez, Greenwich, aºa cã mileniul va
începe trecând acestã linie ºi deplasându-se pe întreagã planetã.

Creºtinii europeni au pregãtit un marº de vreo 400 Km. cu
aceastã ocazie, sub titlul rezolvãrii conflictelor, a dreptãþii, a

credinþei ºi a strângerii de fonduri în special pentru ajutorarea þãrilor aflate de-a
lungul meridianului amintit (Algeria, Mali, Burkina, Togo, Ghana etc.). Trecând
odatã cu timpul în noul mileniu aceastã linie convenþionalã de pe pãmânt,
participanþii sperã sã atragã atenþia lumii aspura pregãtirii trupului, minþii ºi spiritului
pentru viitor. Presa, însã, care relateazã vestea, nu specificã deloc care viitor,
viitorul de pe pãmânt sau din cer. Ne lasã sã alegem noi, fiecare.

material din �Ora Profeticã�- Petre Gheorghe , Loma Linda, SUA

SEMNE CARE VESTESC VENIREA SA: MATEI 24

Cel  Mai  Mare  Medic !
În Japonia credinþa adventã nu era primitã. Japonezii îi priveau pe adventiºti

ca pe niºte oameni necuraþi. Într-o zi soþia unui mare ministru s-a îmbolnãvit de o
boalã incurabilã, iar medicii din þinut nu au reuºit sã o vindece. Ministrul, a fãcut un
apel în toatã þara pentru a gãsi pe cineva care sã o vindece, oferind în schimb o
mare recompensã. Rând pe rând, au venit cei mai renumiþi medici, dar nici unul nu
a reuºit sã-i redea sãnãtatea. Toate speranþele fuseserã pierdute! Într-o zi îºi fãcu
apariþia o femeie din popor, dorind sã o viziteze pe bolnavã, însã ministrul a
privit-o cu dispreþ, nevrând sã o primeascã. Femeia a insistat spunându-i ministrului
cã vrea sã-i ajute soþia sã se facã bine. În cele din urmã femeia a fost primitã, iar a
doua zi a început tratamentul. În fiecare zi scotea bolnava în rãcoarea dimineþii la
aer curat ºi o plimba prin grãdina casei, adresându-i bolnavei nãdejde ºi curaj de
vindecare. Acest tratament îl fãcea de trei ori pe zi. Nu a trecut mult timp ºi soþia
ministrului s-a fãcut complet sãnãtoasã.

Ministrul a fost curios sã afle secretul puterii prin care aceastã femeie din
popor i-a vindecat soþia. Femeia i-a spus cã citind Biblia L-a gãsit pe Domnul Isus
care este Cel mai Mare Medic. În urma mãrturisiriii acesteia, ministrul ºi soþia sa
au primit credinþa adventã. Astãzi în Japonia se aflã 90 de foºti miniºtri care sunt
adventiºti de ziua a ºaptea! Sã ne ajute Dumnezeu sã lucrãm ºi noi ca aceastã
sorã, care a fãcut acestã mare lucrare.

  Iancu Eremia, Statele Unite
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fim cei mai fericiþi, vãzând nu doar prin
credinþã ci cu ochii noºtri
cele descoperite lor.
Vedem cã  vor fi pe acest
pãmânt cutremure,
incendii, distrugeri de mari
averi, inundaþii, nenumãrate
feluri de boli ºi suferinþe,
rãzboaie, crime, spargeri, furturi,
diferite nelegiuiri.

Vâzãnd toate acestea, de ce atâta
goanã dupã vânt? Opriþi-vã, opriþi-vã ºi
cugetaþi ºi nu vã lãsaþi înºelaþi! Folosiþi
timpul scurt care ne-a mai rãmas în slujba
lui Dumnezeu! Gândiþi-vã la creºtinii din
1844: ei aºteptau pe Domnul nu prin
îngrijorãrile vieþii, ci ei trãiau ca într-o
famillie, folosind toate în comun. Ei au dat
greº asupra datei revenirii Domnului Isus.
Dacã cei din lumea necunoscãtoare a
profeþiilor sunt îngroziþi de cele ce vãd  ºi
de cele ce se pregãtesc în viitor, pe întreg
globul, atunci noi care le arãtãm lor aceste
semne sã fim oare înºelaþi? A venit ceasul
sã ne trezim ºi sã colaborãm cu Duhul
Sfânt în lucrarea Sa. Pentu acest motiv
am fost luminaþi ºi chemaþi în biserica ºi
poporul lui Dumnezeu: ca sã fim luminã
pentru alþii. Altfel vom rãmâne în întuneric.

Iatã ce i s-a arãtat prin inspiraþie Profetei
lui Dumnezeu: numai un mic numãr din cei
ce acum pretind cã cred adevãrul vor fi în cele
din urmã mântuiþi. �Nici unul din 20 care au
numele în registrul bisericii, nu este pregãtit
sã încheie istoria lui pãmânteascã.  Ei sunt
fãrã Dumnezeu ºi fãrã speranþã în lume, ca ºi
un pãcãtos de rând.�

Iubiþi fraþi, surori ºi voi tinerilor, dacã
credeþi cã cele de mai sus sunt cuvinte
inspirate de Persoana Duhului Sfânt, atunci
sã fie pentru fiecare dintre noi o zguduitoare
trezire, luând ca îndemn cuvântul din Ieremia
48.10 �...blestemat sã fie cel ce face cu
nebãgare de seamã lucrarea Domnului.�

  Eftimie Sârbu,  Loma  Linda,
Statele Unite

EXPERIENÞE
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DISTRACÞIE PÂNÃ LA MOARTE
Recent ziarele din U.S.A. ne-au informat cu privire la povestea unui copil care ºi-a incendiat

casa dupã ce-a urmãrit la televizor o scenã în caricatura televizatã Beavis and Butt-Head.
Aceastã tragedie aratã impactul evident pe are televiziunea contemporanã îl are asupra adulþilor

ºi în mod speciai  asupra copiilor. Discuþia  în ceea ce priveºte efectul teleiziunii a avut un impact
naþional ºi politic. Congresul american a avut întâlniri speciale dedicate acestei probleme ºi a luat în
considerare redactarea unei legislaþii pentru a controla efectul televiziunii (U.S.A. Today 19 oct.
1993)

�Ce îi preocupã pe politicieni? De ce existã o miºcare naþionalã formatã din pãrinþi, profesori,
preoþi pentru a încerca sã controleze lumea? Ce mãsuri se pot lua?� În continuare vom încerca sã
rãspundem la aceste probleme.

Efectele televiziunii  - Neil Postman, profesor ºi sociolog descrie impactul pe care îl are televiziunea
într-o singurã propoziþie:�Distracþie pânã la moarte!� Oare la ce moarte se referã? Este vorba de
moartea (dispariþia) valorilor morale, educaþionale ºi culturale. Moartea timpului ce nu va fi recuperat
niciodatã. Decesul sensibilitãþii umane care duce la desconsiderarea familiei, a aproapelui ºi câte-
odatã duce la violenþã. Moartea dialogului social, cultural ºi politic ºi a dialogului prietenesc ºi
familiar.

În concluzie, televiziunea reprezintã unul dintre mecanismele cele mai influente ºi penetrante ale
societãþii noastre. Este dificil pentru familia contemporanã sã identifice televiziunea cu un instru-
ment de manipulare abil, cu toate cã televiziunea constituie o realitate atât de permanentã ºi în
aparenþã indispensabilã în cultura noastrã.

Televiziunea transmite ºtiri mondiale (externe) în acelaºi timp din orice loc al lumii în intimitatea
cãminului nostru. Pentru mulþi pãrinþi televizorul constituie �bona� care are grijã de copii. Televiziunea
oferã o lume de fantezie ºi de divertisment pentru toate gusturile, nivelele educative ºi culturale.
Atracþia sa este hipnotizantã. În trecut televiziunea era un lux; în prezent ea reprezintã pentru mulþi
o necesitate. Datoritã acestui lucru în fiecare cãmin din S.U.A. existã douã televizoare care sunt în
funcþiune de la rãsãritul soarelui pânã seara târziu. Nivelul de atracþie este atât de mare încât un
ºcolar aflat în primul an a petrecut mai  mult de 5000 de ore în faþa T.V. ºi la absolvirea liceului mai
mult de 22000 ore în faþa T.V.

În numãrul urmãtor vom investiga asupra impactului pe care îl are T.V. în crearea dependeþei.
 (va urma)                                                    Traducere : Jana Cristea, Slobozia

Punctul pe i
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DUMNEZEUL
NOSTRU

MINUNAT
D U M N E Z E U  C A R E

U M B L Ã  ( 1 )
Pe parcursul întregii Biblii, gãsim

diferite secvenþe  în care Dumnezeu umblã
alãturi de oameni.

1.Ilie - pornise într-o cursã de fond.
Preoþii lui Baal, cu rãnile încã necicatrizate, îl
urau de moarte. Izabela ºi Ahab, fideli
descendenþi ai dinastiei Omri, îl urmãreau ca
niºte ogari. Nimeni nu era alãturi de acest
�alergãtor de maraton�. Iar o cursã solitarã
devine repede apãsãtoare.

Ilie ajunge la Horeb, locul singurãtãþii.
În 1 Regi 19.8 citim cã �el s-a sculat, a mâncat
ºi a bãut ºi, cu puterea pe care i-a dat-o
mâncarea aceasta, a mers 40 de zile ºi 40 de
nopþi pânã la muntele lui Dumnezeu, Horeb.�

Singur într-o peºterã, el a avut o
experienþã ce urma sã-l marcheze pentru
totdeauna. Ilie a învãþat temporal, potrivit
alergãrii, respiraþia necesarã pentru a putea
ajunge la capãtul cursei. Nici furtuna, nici
cutremurul, nici focul, nimic din toate acestea

nu reprezenta tehnica adevãratã. Dumnezeu, cel
mai bun Antrenor al tuturor timpurilor, prefera
pasul lejer, susurul blând. Cum adicã, sã stai
singur, când atâþia oameni au nevoie de tine?

2. Iosua - era înarmat pânã în dinþi. Militar
(fãrã experienþã), el fãcea pazã pe timp de noapte,
neavând încredere în soldaþii sãi. Tabãra lor era
aproape de Ierihon, dar el nu putea sã se opreascã
din mers. În depãrtare, vede un om tânãr cu sabia
scoasã ºi se precipitã spre el. �Eºti dintre ai noºtri
sau dintre vrãjmaºi?�, îl întrebã Iosua. Efortul îi
dilatase venele ºi era gata sã atace. În acel mo-
ment, Cãpetenia Oºtirii Domnului se prezentã. El
nu venise pentru rãzboi, ci pentru pace,
propunându-i lui Iosua sprijinul, siguranþa ºi
templul Sãu.

3.David - fugea de unsul Domnului. (Un
uns contra altui uns - ce paradox!). Munþii lui Iuda,
cu stâncile lor golaºe îi ofereau numai peºteri
aride ºi locuri neprimitoare. Când se gândea la
zilele cu muzicã de la curtea împãratului, în ochi
începeau sã-i sclipeascã lacrimi. Era obosit de
fuga în care strãbãtea vãile. Necazurile epuizeazã.
Cântãrile lui erau acum triste ºi tânguitoare.
Numai la stânci se mai putea gãsi speranþã. ªi
Dumnezeu i-a permis sã se apropie de bunãtatea
divinã. Pslamul 23 este imaginea mersului liniºtit
al pãstorului. ªi David ºi-a dat  seama cã aceasta
valoreazã mai mult decât mersul în fugã.  (va
urma)

Lenuº ªerban, Gura Vãii

Rugãciunea Domneascã însuºitã
La una din orele de tineret, liderul

nostru, Lucian, ne-a propus urmãtoarea
temã: în timp ce el citea rugãciunea �Tatãl
nostru�, am fost invitaþi sã scriem în cuvintele
noastre aceastã rugãciune. Iatã ce am scris
atunci:

Pãrinte Bun din ceruri înalte,

deºi mereu atât de aproape,

Laud Numele-Þi minunat

care  m-a  salvat.

Aºtept cu dor întâlnirea cu Tine.

Vreau sã se-ndeplineascã voia-Þi cu mine.

Aºa cum cerurile ascultã  glasul Tãu,

vreau sã Te ascult ºi eu.

Sã ne dai pâine pentru trup

ªi iertare pentru suflet.

ªi-nvaþã-ne sã iertãm ca Isus

pentru ca s-ajungem acolo, sus

peste toate ispitele,

peste toate încercãrile

pe care diavolul ni le-a  pus

în cale, în viaþa de zi cu zi.

Te preamãresc în veci! Amin.

Ramona Neghinã, Sibiu

Priviþi slava Lui
�Când ispitele vã asalteazã, cum se va ºi întâmpla cu

siguranþã, când îngrijorarea vã împresoarã, când, strâmtoraþi ºi
descurajaþi, sunteþi aproape gata sã vã lãsaþi pradã deznãdejdii,
priviþi, o! priviþi acolo unde , cu ochiul credinþei, veþi vedea în cele
din urmã lumina, iar întunericul care vã înconjoarã va  fi împrãºtiat
de lumina orbitoare a Slavei Sale. Când pãcatul se luptã sã punã
stãpânire pe suflet ºi împovãreazã conºtiinþa, când necredinþa
întunecã mintea, mergeþi la Mântuitorul. Harul Sãu este îndestulãtor
pentru a învinge pãcatul. El ne va ierta, fãcându-ne sã ne bucurãm
în Dumnezeu.�  (Solii pentru tineret)

Meditaþie biblicã

EXPERIENÞE
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Sao Tome ºi Principe: Preºedintele elogiazã
Biserica Adventistã

Sao Tome.[ANN] Miguel Trovoada, preºedintele
Republicii Sao Tome ºi Principe s-a bucurat pe 19 ianuarie, de
vizita lui Robert Folkenberg, preºedintele Bisericii Adventiste de
Ziua a ªaptea ºi a declarat cã apreciazã activitãþile Bisericii
Adventiste în þara sa.

�Sunt foarte fericit sã vã întâlnesc astãzi,� a spus
Trovoada. �Lucrarea Bisericii dvs. în þara noastrã este apreciatã
foarte mult datoritã influenþei benefice pe care o exercitã asupra
populaþiei. Politica noastrã democraticã promoveazã practica
libertãþii religioase, respectul drepturilor cetãþenilor ºi promoveazã
valorile morale ºi demnitatea umanã.�

Folkenberg a fost însoþit de Ulrich Frikart, preºedintele
Diviziunii Euro-Africa a Bisericii Adventiste -care include Sao
Tome- ºi Maurice Verfaille, director al Departamentului Relaþii
Publice ºi Libertate religioasã al aceleaºi Diviziuni. Conducãtorii
bisericii au avut ocazia sã explice mai bine Preºedintelui Republicii
misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea ºi spiritul în care
aceasta îºi desfãºoara activitãþile.

de petot
ªtiri              globul

ECHILIBRU

In curând pentru dvs. revista "Echilibru", nr.2!
*** O publicaþie religioasã de dialog ºi informare ***

Din cuprinsul nr.1:  Biserica în cãutarea libertãþii - dezbatere cu invitaþi
speciali cu privire la impactul comunismului asupra bisericii adventiste , Interviuri
cu persoane care au suferit în perioada comunistã , Adventiºtii din SUA si armele
biologice ,Tãcerea - o solutie?

Dezbaterea pentru Nr. 2 a revistei va fi lansatã de referatul profesorului
Orban Antal ºi se va concentra asupra impactului pe care secularizarea îl are asupra
Bisericii noastre.

Redactori: pastor Corneliu Rusu, profesor de creºtinism practic la Institutul
Teologic Adventist. ºi Marciana Popescu, asistent universitar la Facultatea de
Asistenþã Socialã. Director : Lorin Negoºanu

Informatii suplimentare la telefon : 01. 627 80 03; e-mail: ekilibru@fx.ro

Poºta redacþiei: C.P.3-55, sect.2, Bucureºti, tel./fax:01.2305925
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ªtirile au fost obþinute prin
amabilitatea Adventist
News Network. ANN
Buletin este o revistã cu
ºtiri ºi informaþii editatã de
Departamentul Comunicatii
al Bisericii Adventiste de
Ziua a ªaptea de la
Conferinþa Generalã, Silver
Spring, Maryland, USA.
Informaþiile editate în acest
buletin pot fi reproduse fãrã
a cere permisiunea,
specificând însã sursa
�Adventist News Network�.
ªtirile fac parte din pagina
de ºtiri a Bisericii
Adventiste de Ziua a
ªaptea Slobozia, Ialomiþa,
Romania, iar traducerea
este facutã de Mariana
Petre, Slobozia.
ht tp: / /www.cicnet. ro/
educatie/bis/adv/stiri/

�FAPTE 2000�
Î n

Sabatul din
13 februarie
1999, la
S a l a
Polivalentã,
în faþa a
p e s t e
10.000 de
fraþi ºi surori

din toatã þara, evanghelistul Mark Finley
a pregãtit terenul având în vedere
marele seceriº din luna septembrie a
acestui an - adicã transmisiile prin
satelit cãtre toatã Europa, ce vor avea
ca centru chiar Bucureºtiul.

Printre altele dânsul spunea cã
a sosit timpul pentru o lucrare eficientã
de la suflet la suflet. �Sã nu uitãm cã
avem rude, prieteni, fraþi, surori, pãrinþi
care încã nu s-au decis pentru adevãr.
Avem la îndemânã încã 6 luni de zile.
Sã ne facem bine planurile, sã-i
cãutãm, sã-i gãsim ºi sã-i pregãtim
pentru seceriº. Iar când Duhul Sfânt,
va apela la inimile lor, ei sã fie gata

pentru a se preda cu totul în braþele
Aceluia care poate sã-i mântuiascã.�

Nu ne rãmâne decât sã ne rugãm,
sã-i avem înscriºi pe lista de rugãciune
ºi sã-i prezentãm Domnului în fiecare
ocazie, pentru ca El sã Lucreze la inimile
lor.

Ne stã în faþã, Marele Seceriº
2000!

Cum voi rãspune eu? Cum va
rãspunde Biserica la aceastã provocare?
Suntem gata sã ne unim cu Hristos la
salvarea de suflete?

Mark Finley - care va conduce
evanghelizarea Fapte 2000 -spunea:� Cu
aceastã ultimã solie de avertizare, mulþi
vor auzi cuvântul lui Dumnezeu, ºi vor
lua hotãrâri decisive pentru ei ºi pentru
cauza lui Dumnezeu.�

�Mai e încã timp de har, sã putem
lucra cu semenii noºtri. Acum e
momentul!�

reportaj de Nicu Gheorghiþã

http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/fapte2000/

Foto: Mark  ºi Teenie Finley

Dikson Dumitrescu, SUA. �Domnul sã binecuvinteze eforturile
dumneavoastrã. M-am bucurat mult pentru noutãþile care pot fi gãsite aici.�

Laza Beniamin - Vasile, Oradea. � Imi place site-ul vostru, ºi ca urmare am
sã-l mai vizitez. Vã salut pe toþi cu �Pacea Domnului� !

Dascaliuc David, Australia. �Doresc ca Dumnezeu sã vã binecuvinteze
pentru eforturile depuse ºi sã vã dea întelepciune pentru a putea publica cât mai
multe pagini pe internet pentru AZª. Este o mare lucrare misionarã.�

Stanoiu Otto, Tg.Mureº, Conf.Transilvania de Sud. �Apreciez foarte mult
lucrarea voastrã.�

HRISTU GEORGE, Bucureºti. �Sunt student anul I la INSTITUL TEOLOGIG
AZS BUCURESTI-CERNICA,am 19 ani ºi doresc sã corespondez cu cei de vârsta
mea . Imi plac cãlãtoriile si sportul! Aºtept noi prieteni!�

MESAJE

http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/
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CÃSÃTORIA-INTERVENTIE  DIVINA SAU  HAZARD ?
Ce-ai zice dacã cineva pe care nu l-ai vãzut niciodatã, despre care n-

ai tiut niciodatã cã existã, cu care n-ai vorbit niciodatã ºi pe care nu l-ai
întâlnit niciodatã, acesta va fi omul vieþii tale? O întrebare provocatoare?
Poate chiar puþin idealistã? O interogaþie retoricã? Ceva ce nu þi se aplicã?
Sau din contrã, o premizã de la care porneºti de obicei, ori de câte ori îþi pui
problema legãrii unei prietenii ºi implicit, a casãtoriei?

REGULA CELOR 3 R: REALISM, RÃBDARE, RAÞIUNE

Uleiul ºi apa nu se vor amesteca niciodatã, o persoanã cãreia îi place
sã facã alpinism nu-ºi va alege un partener de cãlãtorie cu rãu de înãlþime
pentru a escalada Everestul, ºi, în ordinea fireascã a lucrurilor, un urmaº al
lui Hristos nu se va cãsãtori cu un necredincios. �Nu vã înjugaþi la un jug
nepotrivit�, ne spune Pavel în 2 Cor.6:14, însã cum se poate realiza un
asemenea deziderat, atunci când intervin ºi sentimentele? Ei bine, simplul
fapt ca un el sau o ea aratã �nemaipomenit�, pare a fi cu adevãrat
îndrãgostit(ã) de tine sau se poartã cu foarte multã consideraþie, nu înseamnã
cã trebuie sã permiþi raþiunii sã fie împinsã undeva, pe un plan secund. Sora
White însãºi, lansa o serie de avertismente, cu privire la primejdia de a
confunda impulsul cu dragostea adevãratã. "Lãsându-se captivaþi de aspectul
exterior al celui pe care ºi l-ar dori ca partener�, scria ea, �tinerii acordã mult
prea multã încredere impulsurilor de moment, uitând cã nu ar trebui sã li se
abandoneze prea uºor. Curtenia, aºa cum este perceputã la vârsta lor, nu
înseamnã altceva decât decepþie ºi ipocrizie, adicã o lucrare ce aparþine mai
curând vrãjmaºului sufletelor, decât lui Dumnezeu. La fel ca în orice altã
privinþã, ºi aici este nevoie de înþelepciune divinã, chiar dacã majoritatea o
refuzã." (E.G.White -"Fundamentals of Christian Education", p. 105)

În fond, în viaþa obiºnuitã, nimeni nu achiziþioneazã un anumit bun,
fãrã a vedea mai întâi dacã întruneºte calitãþile necesare, nimeni nu se
angajeazã într-o afacere, înainte de a fi conºtient cã este ceea ce doreºte.
De aceea, nici în cazul cãsãtoriei, nu trebuie acþionat din impuls sau disperare.
Din nefericire însã, foarte multe persoane aleg tocmai aceastã ultimã
variantã, ignorând punctul de vedere biblic cu privire la cãsãtorie sau visând
cã idila lor, odatã începutã, va dura peste timp.

                           (va urma)                             Corina Lupu, Bucureºti

Vin clipe când totul ne pare nedrept
ªi plânge în noi, cu durere, amarul;
 Se stinge Lumina, pierdut e amnarul!
Ulei  de ai în vasu-þi, tu eºti înþelept.

Vin clipe ce nasc furibunde-ntrebãri,
Se zbate, rãnitã, credinþa în tine
ªi toate îþi par deodatã strãine...
Frâneazã degrabã aºa cugetãri!

Te-ntrebi câteodatã ce poþi sã alegi
ªi mintea se luptã cu inima tare;
Atâta revoltã rãneºte, te doare:
Din ce þi se oferã cât poþi sã culegi?!

Vin clipe!... de ele-þi depinde-apoi viaþa,
Încolþeºte adesea în noi necredinþã,
Slãbitã-i treptat a puterii voinþã
ªi-n lacrimi se uitã ce-nseamnã
speranþã!

Vin clipe! grãmezi de minute posace
ªi trece cu-ncetul  o viaþã umanã,
Mai libertinã sau mai puritanã:
Iar bântuie viscol prin inimi sãrace!

Vin clipe de jale ºi plângi cu durere,
Eºti singur pe lume, strãini par pãrinþii
ªi simþi gol amarnic în adâncul fiinþei,
Prieteni nu ai sã-þi dea mângâiere.

Vin cllipe...ce-i drept vin ºi astfel de clipe
ªi uiþi câteodatã - cãci drumul þi-e greu -
De lege, religie, deci de Dumnezeu...
ªi-i frântã atunci a nãdejdii aripã.
------------------------------------------------
Vin clipe ...s-or  duce de nu le chemi iar!
Învinge-þi durerea, eºti fiu de-Mpãrat,
Þi-ajunge de acum cât ai fost întristat:
Isus îþi oferã cerescul Sãu har.

Eftimie Cristian, Hârºova

Când durerile m-apasã
Când simt cã nu mai e speranþã
Când totul se nãruie în jurul meu
Atunci apare Dumnzeu.

Mã sprijineºte, mã-ntãreºte
Prin harul Lui mã ocroteºte
Îmi dã speranþã prin Cuvânt
Cã nu sunt singur pe pãmânt.

Dacã vine vremea grea
Râmâne El speranþa mea
La sânul Lui m-adãpostesc
Pe braþul Sãu mã odihnesc.

Nu-mi pasã ce se va-ntâmpla
Dacã Îl am de partea mea!
ªtiu, El mã scapã de-orice rãu
Cãci, numai El e Dumnezeu!

Rãmâi  cu mine Tu , acum
În calea vieþii mã condu!
Te-aleg pe Tine , Domn sã-mi fii
ªi Tatã, atât cât voi trãi.

Carmen Moise, Buzãu

DUMNEZEU PRIETENUL MEU

VIN CLIPE

T Â N Ã RUL

P E N T R U

CÃSÃTORIE
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Aºteptãm creaþiile voastre!
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De ce taci, omule,
Când îngerii înalþã osanale?
Oare nu vezi ºi tu
Iubirea lui Isus cât e de mare?

Oare n-ai inima
În pieptul tãu atât de simþitoare
Ca sã rãspundã �Da!�
Când Dumnezeu te cheamã cu-ndurare?

De ce taci, omule,
Când pe cãrarea ta în astã viaþã
Ai fost salvat de El
Când viaþa-þi atârna de-un  fir de aþã?

Este sfâºietor
Ceea ce faci, ºi gura-þi mereu mutã...
Haide, rãspunde �Da!�
Cãci iatã, vreme nu mai este multã.

De ce taci, omule?
Mãcar un gest, spune ceva sau... strigã!
Nu sta mereu inert!
Ca sã trãieºti tot cerul se implicã.

Rãspunde �Da!� de-auzi
Chemarea lui Isus cea mângâioasã,
Cãci pentru viaþa ta
Murit-a El, s-ai viaþa Lui Frumoasã.

De ce taci, omule?
Când parcã pietrele încep sã cânte
Tu cum de poþi sã taci?
Nu simþi un dor de bucurii preasfinte?

Cu cerul împãcat
Nu vrei sã fii prin Cel care la cruce
Viaþa Lui ªi-a dat
Ca tu s-auzi chemarea Lui cea dulce?

De ce taci, omule?
De ce când ne-ncetat bate la uºã
Isus, nu Îi deschizi?
De ce-I refuzi mereu mâna strãpunsã?

Cãci iatã, omule,
Bãtaia Lui e-aproape de sfârºit.
Rãspunde �Da!� ºi tu,
Sã nu rãmâi pierdut ºi fãrã minte.
        George Dinu, Cãlãraºi

DE CE TACI?

Caftor mai atent priveºte
Ridicându-se-n picioare.
Semnu-acela mic devine
Tot mai mare, ºi mai mare.

Nu departe, alþi vre-o patru
Tot cheflii ca ºi-n ajun,
La ochi - îndemnaþi de Caftor -
Mâna streaºinã ºi-o pun.

Dar deodatã veselia
De pe faþa lor dispare...
Roºul din obrazul rumen
Are acum altã culoare !

Curioºi de-a lor surprizã...
Se ridicã mulþi în jur,
Zvonul cã ceva se vede
Fãcu orice împrejur !

Cu-o vitezã nedescrisã
Panica mai mult se-ntinde
Tot iureºul plin de lume
În curând câmpul cuprinde.

Buimãciþi îºi freacã ochii,
Pãrãsesc cîmpul cu groazã,
Cei din arcã aud schimbarea:
Orice muzicã-nceteazã.

Soarele lumina-ºi pierde,
Învelit parcã-ntr-o ceaþã...
Un vânt rece prin mulþime,
Inima din toþi îngheaþã.

Noe a avut dreptate ?!...
Mulþi se auzeau spunând.
Alþii-n rugãciuni de spaimã
Cad cu faþa la pãmânt.

(va urma)

Lenuº  ªerban, Gura-Vãii

ARCA LUI NOE (9)

O a m e n i i  a º t e a p t ã  s o l i a !

10 11

      CUM  EºTI ?
Nesimþitor  eºti  tu,  de nu  simþi  cu  oriºce  fiinþã,
De  nu-te-apropii  de  cel  în  suferinþã,
ªi  inimii  lui  triste  sã-i  vorbeºti,
Sã  simtã  cã-l  respecþi  ºi  cã-l  iubeºti.

Nesimþitor  eºti  tu,  de  nu  simþi  cu  oriºicine,
Cu  cel  ce  e  sãtul  de  rãu,  binele  dorindu-l.
Sã  te  apropii  sã-l  încurajezi,
ªi  cu  cuvinte  bune  sã  îl  mângâi.

Nesimþitor  eºti  tu,  de  nu  simþi  cu-orice  om,
Cu  cel  ce  ca  ºi  tine,  suferã  ºi  moare.
Sã  stai  cu  el,  sã-þi  spunã  ce  îl  doare,
ªi  pãrtãºie  sã  ai  cu  el  la  strâmtorare.

Nesimþitor  eºti  tu,  de  nu  simþi  cu  omul  care  plânge,
Cãci  pentru  tine  este  lege,  nu  e  har.
De-ai  fi  simþit  cu  alþii-n  strâmtorare,
Ai  fi  avut  ce  povesti  la  adunare.

Aºa  cum  sunt,  eu  nu  cer  mila  nimãnui,
Ce  am  pe  suflet  Domnului  Îi  spui.
ªi  El  se  va-ngriji  sigur  de  mine,
Dar  cu  �iubirea  frãþeascã�  cum  rãmâne  ?

Vlãsceanu  Daniel, Dor Mãrunt

EVANGHELIA PRIN INTERNET
Tinerii interesaþi sã lucreze pe Internet ne pot
scrie pe adresa redacþiei sau la azs@cicnet.ro.
Este nevoie de mulþi voluntari în lucrarea de
vestire a Evangheliei pe Internet. Deja au
rãspuns acestei invitaþii un numãr bun de tineri.
Iatã câteva adrese utile de pagini adventiste
româneºti pe Internet:
�Internet spre cer�, Slobozia
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/
Biblia Cornilescu Online
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/biblia/
Paginile tinerilor adventiºti români
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/tineri/
Radio Vocea Speranþei Braºov
http://www2.deuroconsult.ro/~rvs_bv/
Radio Vocea Speranþei Bucureºti
http://www.freeweb.fx.ro/rvsro/
Cabi-Net-ul dr.Nãdãºan, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/vnadasan/
Grãdiniþa Româno-Americanã, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/lazam/

Biserica AZª Focºani
http://www.advent.ro
Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
http://www.ccs.ro/sup/
SCOAR
http://members.xoom.com/scoar/
Revista  �Echilibru�
http://members.xoom.com/echilibru/
Adrese de Biserici AZª
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/biserici/

�INTERNET SPRE CER� SLOBOZIA

*Evanghelia prin Internet

*Comunicare în toatã lumea

*Creare de pagini WEB pentru
Biserici, Instituþii, publicaþii, firme
etc. (tel.043.230830)

COPILE, ªTII TU OARE?
Copilule, ce prin lume trudeºti,
ªtii tu cã iubirea ºi credinþa
Sunt armele cu care izbuteºti
Alãturi de Isus, ca sã trãieºti?

Copilule, ºtii tu oare
Cã Isus, a suferit pentru viaþa ta,
Ca mântuirea sã îþi dea
Acolo sus pe Golgota?

Copilule, ce-alergi dupã plãceri,
Adu-þi aminte cã Isus te cheamã
ªi pentru tine-a suferit
Mai mult decât o mamã.

Copile,  tu în lumea ta
Timp pentru Domnul nu gãseºti...
Nu ºtii cã El la uºa ta
Vrea sã Îl întâlneºti?

Oh, da, El bate neîncetat
La uºa mea -la uºa ta
Aºteaptã ca sã Îi deschizi
ªi sã-þi aline durerea.

Luminiþa Dragu, Bran

poezie culeasã de
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Foaie pentru cãutãtorii de adevãr
�Cercetaþi Scripturile, pentru cã socotiþi cã în ele aveþi viaþa veºnicã, dar tocmai ele

mãrturisesc despre Mine.� Isus Hristos, Evanghelia dupã Ioan, 5:39

Numãrul 16 (29)

NU  TE  TEME!

de J.L.Tucker

Traducere: Valeriu  Burciu

Spui cã eºti descurajat? Te-a dezamãgit cineva? Þi-a rãsturnat cineva afacerile?
Puterea ºi sãnãtatea þi-au scãzut? Mâna crudã a morþii te-a despãrþit de cei mai
dragi ºi iubiþi ai tãi de pe pâmânt? Ai trecut prin încercâri ºi ai cãzut neavînd o
viaþã de biruinþã? Te-au copleºit grijile acestei vieþi? Se pare cã orice lucru îþi
merge rãu?...

Descurajarea este metoda cea mai plinã de succes a diavolului prin care þine pe
oameni departe de bucuria de a se uni cu Dumnezeu. Descurajarea este unealta
cea mai folositã de inamicul nostru, diavolul. Când ascultãm la glasul descurajãrii,
noi ascultãm la glasul lui Satan - ºi el este cunoscut pentru minciunile lui. �El e un
mincinos si tatãl minciunii�. Ioan 8:44.
Vei spune: �Dar necazul meu nu e o mincunã; el este real�. Trebuie sã recunoastem
acest fapt, cãci e în acord cu experienþa umanã ºi cu învãþãturile Sfintelor Scripturi
cã �Omul nãscut din femeie are viaþa scurtã dar plinã de necazuri�. Iov 14:1. Fiecare
om de la Adam încoace a avut necazurile lui.

Dintre milioanele de oameni de pe pãmânt niciunul nu a fost fãrã vreun necaz
sau vreo încercare...

Satana ia încercarea ºi o deformeazã. El nu rãmâne în adevãr El mãreºte necazul,
dezamãgirea, durerea de cap. El face ca întreaga noastra viziune sã fie plinã de
necaz, sã ne consume întreaga gândire. Manipulând cu artã unealta sa - descurajarea
- soarele înceteazã sã mai strãluceascã pe cerul nostru, florile înceteazã sã mai

ne ajute pe fiecare din noi sã nu cãdem în pãcat. �Cãci pãcatul nu va mai stãpâni
asupra voastrã, pentru ca nu sunteþi sub Lege, ci sub har�. Romani 6:4. �Ci dupã
cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfînþi în toatã purtarea voastrã. Cãci este
acris: �Fiþi sfinþi cãci Eu sunt sfânt�. 1 Petru 1:15-16. �Urmãriþi pacea cu toþii si sfintirea,
fara care nimeni nu va vedea pe Domnul�. Evrei 12:14. �Totuºi în toate aceste
lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit�. Romani 8:37.

SECRETUL BIRUINÞEI
Isus este secretul biruinþei. In noi înºine noi suntem rãi. Strigãtul nostru este: �Nu

putem face nimic�. Suntem fãrã ajutor înaintea atacurilor duºmanului. Despre Satana
se spune cã �mugeºte ca un leu ºi cautã pe cine sã înghitã�. �Cãci noi n-avem de
luptat împotriva cãrnii ºi sângelui, ci împotriva cãpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stãpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor rãutãþii care
sunt în locurile cereºti�.Efeseni 6:12.

Mulþumim lui Dumnezeu, noi nu avem de luptat în puterea noastrã împotriva unor
asemenea forþe ale celui rãu. Avem de partea noastrã toatã puterea lui Hristos care
a dat piept cu acest adversar ºi totdeauna l-a biruit.

Dumnezeu a pus în Hristos tot harul de care avem nevoie: biruinþã, sfinþenie,
curãþenie, desavârºire ºi L-a dat pe Hristos fiecãruia dintre noi sã fie neprihãnirea
(îndreptãþirea) noastrã. Apostolul Pavel ne spune cã în Hristos �locuieºte trupeºte
toatã plinãtatea Dumnezeirii�. Coloseni 2:9. Atunci el adaugã: �ªi voi sunteþi întregi
în El�.Imi place sã citesc textul din 1 Ioan 5:11-12. �ªi mãrturisirea este aceasta:
Dumnezeu ne-a dat viaþa veºnicã ºi aceastã viaþã este în Fiul sãu. Cine are pe Fiul,
are viaþa, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaþa�. Toatã puterea,neprihãnirea
(îndreptãþirea), sfinþirea, desãvârºirea locuiesc în Hristos ºi Hristos ne-a fost dat
nouã. Dacã noi L-am acceptat pe El ca Mântuitorul nostru, atunci am acceptat tot
ceea ce existã în El. Nu trebuie sã ne temem de viaþã, nici de ceea ce ea aduce,
deoarece Hristos înaintea noastrã le-a întâlnit ºi a briuit pe Satana ºi toate ispitele
lui. Isus este Biruitorul lumii ºi, mulþumim lui Dumnezeu, El este Prietenul nostru.
Tãria Lui, înþelepciunea Lui, capacitatea Lui ne sunt garantate pentru biruinþã. �Iar a
Aceluia, care poate sã vã pazeascã de orice cãdere ºi sã vã facã sã vã înfãþiºaþi
farã prihanã ºi plini de bucurie înaintea slavei Sale�. Iuda 24. Nu este lupta noastrã,
nu e puterea noastrã, partea noastrã este numai sã ne încredem în conducerea Sa.
El poate. Tot ceea ce El voieºte trebuie sã aibã prioritate în viaþa noastrã. El vrea ca
noi sa ne dedicãm Lui vieþile noastre, complet ºi farã nici o rezervã, sã devenim
proprietatea Lui ºi El ne dãruieºte tãria ºi puterea Lui sã protejeze pe cei ai Sãi.

Secretul victoriei nu constã în puterea noastrã, ci în încrederea noastrã în
puterea Mântuitorului nostru biruitor. Nu este rezolvarea noastrã sau ceea ce noi
putem face. Asa cum citim în Geneza 45:8, �Aºa cã nu voi m-aþi trimis aici, ci
Dumnezeu�. Aceste patru cuvinte sunt secretul biruintei: �Nu voi, ci Dumnezeu�.
ªi cât de desãvârºitã este aceasta biruinþã pe care Hristos are bucuria sã ne-o
acorde nouã! �Mãcar ca trãim în firea pãmânteascã, totuºi nu ne luptãm cãlãuziþi de
firea pãmânteascã. Cãci armele cu care ne luptãm noi, nu sunt supuse firii pãmânteºti,
ci sunt puternice, întãrite de Dumnezeu, cã sã surpe întãriturile. Noi rãsturnãm
izvodirile minþii (imaginaþiile, neadevãrurile) ºi orice înãlþime, care se ridicã împotriva
cunoºtinþei lui Dumnezeu ºi orice gând îl facem rob ascultãrii de Hristos�. 2 Corinteni
10:3-6. Biruinþa pentru care suntem chemaþi ºi pe care Hristos ne-a acordat-o
fiecãruia dintre noi este aºa de desãvârºitã încât faptele, vorbele ºi chiar gândurile
noastre sunt supuse ascultãrii de Hristos.

Tucker 01.

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.16/ 29  Tucker 01.
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înfloreascã în grãdina noastrã pãsãrelele nu mai cântã. Frica, obsedanta frica, ne
prinde ca o menghinã ºi �frica are cu ea pedeapsa�. 1 Ioan 4:18.

Oh, inutil chin! O, dacã ne-am întoarce urechile ºi ochii spre Altcineva care este
�Calea, Adevãrul ºi Viaþa�. Ioan 14:6. Dacã am privi îndelung la El, pacea noastrã
ar fi la fel ca râurile.

Privind la Isus, ascultând glasul Lui, nu vom deveni descurajaþi niciodatã. Mintea
noastra va fi plinã de pace dacã o îndreptãm spre Dumnezeu. Isaia 26:3. �Celui cu
inima tare, Tu-i chezãsluiesti pacea; da, pacea, cãci se încrede înTine�. Filipeni
2:5. �Sã aveti gândul acesta, care era ºi în Hristos Isus�, sã gândim gândurile Lui,
sã vedem lucrurile prin ochii Lui. Citim despre David cã �s-a îmbãrbãtat� (s-a
încurajat) �sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui�. 1 Samuel 30:6. El a fost tratat
nedrept. Dupa biruinþa sa asupra lui Goliat, el a fost forþat sã fugã dinaintea invidiei
ºi urii lui Saul pentru ca sã-ºi salveze viaþa. În mod constant, vocea descurajãrii îi
ºoptea adesea, dar el se îmbãrbãta în Domnul.

Deºi a suferit nedreptate ºi trecea prin lipsuri, deºi era acuzat pe nedrept, el
ºi-a îndreptat faþa spre Dumnezeu ºi a strigat: �Chiar dacã ar fi sã umblu prin valea
umbrei morþii, nu mã tem de niciun rãu, cãci Tu eºti cu mine. Toiagul ºi nuiaua Ta
mã mângâie�. Psalm 23:4. Fãrã îndoialã, în acele ore întunecoase ºi-a amintit
câteva din experienþele pe care le fãcuse cu Dumnezeu. Adesea  îºi amintea
experienþa cu leul ºi ursul. �David a zis lui Saul: �Robul tãu pãºtea oile tatãlui sãu.
ªi când un leu sau un urs venea sã ia o oaie din turmã, alergam dupa el, îl loveam
ºi-i smulgeam oaia din gurã. Dacã se ridica împotriva mea, îl apucam de falcã, îl
loveam ºi-l omoram. Aºa a doborât robul tãu leul ºi ursul, ºi cu Filisteanul acesta,
cu acest netãiat împrejur, va fi ca ºi cu unul din ei, cãci a ocãrât oºtirea Dumnezeului
celui viu. David a mai zis: �Domnul care m-a izbãvit din gheara leului ºi din laba
ursului, mã va izbãvi ºi din mâna acestui Filistean�. 1 Samuel 17:34-37.

Aici vedem punctul de vedere al lui David. Ochii lui priveau spre Dumnezeu.
Mintea lui era îndreptatã spre Dumnezeu, încrederea lui era în Dumnezeu.
�Domnul care m-a izbãvit... mã va izbãvi�. Da, amintirea acestor preþioase experienþe,
pe care le folosea zilnic, încuraja inima sa se încreadã în Dumnezeu.

La fel ºi noi sã adunãm dovezi evidente ale purtãrii de grijã a Dumnezeului
nostru. Meditând la izbãvirile Sale din trecut, sã ne dãm seama cã facem parte din
monumentul iubirii Sale. Noi, care am vãzut puterea lui Dumnezeu, mai putem,
oare, sã manifestãm descurajare în comportamentul nostru?

Sfatul dat lui Iosua la hotarul þãrii promise este sigur ºi pentru noi cei din generaþia
aceasta, care în curând vom intra în Canaanul ceresc. �Eu voi fi cu tine; nu te voi
lãsa, nu te voi pãrãsi. Intãreºte-te ºi îmbãrbãteazã-te, cãci tu vei da în stapânire
poporului acestuia þara pe care am jurat pãrinþilor lor cã le-o voi da. Intãreºte-te
numai ºi îmbãrbãteazã-te... ca sã izbuteºti în tot ce vei face�. Iosua 1:5-8. Sfatul
acesta este repetat ºi în versetul 9:�Nu þi-am dat Eu oare porunca aceasta: �Intãreºte-
te ºi îmbãrbãteazã-te? Nu te înspãimânta ºi nu te îngrozi, cãci Domnul, Dumnezeul
tãu este cu tine în tot ce vei face�.
Privind înainte spre casa noastrã cereascã, spre nemurirea care  va fi dãruitã
în curând, privind spre Paradis, spre lucrurile pe care Adam le-a pierdut prin pãcat,
dar care vor fi restaurate, având în vedere fãgãduinþa lui Hristos �Da, Eu vin curând�
(Apocalips 22:20),  cum mai putem  oare sã fim descurajaþi?

ªtim cã avem o grozavã luptã de dus. Vor exista slãbiciuni, decepþii, persecuþii,
rãniri, închisoare, dar, sã spunem împreunã cu apostolul Pavel:�Nici unul din aceste
lucruri nu mã va clinti�. (Fapte 20:24, trad. King James). Cu un curaj de neînvins
trebuie sa mergem înainte pentru a obþine rãsplãtirea, culminând cu biruinþa prin
Domnul nostru Isus Hristos.

BIRUINÞA  PENTRU  ACUM  ªI PENTRU VESNICIE

Fiecare cercetator al Bibliei, care ºi-a dat inima Domnului Isus ºi a
gãsit  plãcerea prieteniei cu El, aºteaptã sã ajungã în cer la cea de a
doua venire a lui Isus, cãci aºa a spus El: �Sã nu vi se tulbure inima.
Aveti credinþã în Dumnezeu ºi aveþi credinþã în Mine. In casa Tatãlui
Meu sunt multe locaºuri. Dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus. Eu Mã voi
întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu sã fiþi ºi voi�.
Ioan 14:1-3.

Apostolul Pavel a avut ºi el o viziune a revenirii Domnului, a învierii
drepþilor ºi a înãlþãrii la cer a celor vii. �Cãci Insuºi Domnul, cu un

strigãt, cu glasul unul arhanghel ºi cu trâmbiþa lui Dumnezeu se va pogorî din cer ºi
întâi vor învia cei morþi în Hristos, apoi, noi cei vii, care vom fi rãmas, vom fi rãpiþi
toþi împreuã cu El, în nori, ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh; ºi astfel vom fi
totdeauna cu Domnul�. 1 Tesalonicieni 4:16-17. Apostolul Ioan, vizionarul, i-a vãzut
pe cei mântuiþi în jurul Tronului lui Dumnezeu ºi a fãcut aceasta afirmaþie: �ªi am
vãzut ca o mare de sticlã amestecatã cu foc; ºi pe marea de sticlã, cu alãutele lui
Dumnezeu în mânã,
stãteau biruitorii... Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu ºi cântarea
Mielului�. ªi ziceau: �Mari ºi minunate sunt lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule,
Atotputernice! Drepte ºi adevãrate sunt cãile Tale, Impãrate al Neamurilor�.
Apocalips 15:2-3. Aici ni se spune cã acest grup de oameni care stau pe marea de
sticlã, înconjurând Tronul lui Dumnezeu, cântând cântarea lui Moise ºi a Mielului,
au obþinut biruinþa, ei sunt o oºtire de biruitori.

Uneori când privim în viaþa noastrã, ne întrebãm: �Este posibilã biruinþa pentru
toþi sau numai pentru puþinii favorizaþi? Putem întoarce înfrângerile noastre în tot
atâtea biruinþe sau aceasta experienþã este doar un miraj?�

Cititorule, existã biruinþã, glorioasã ºi constantã victorie pentru oricine  o  doreºte
ºi o acceptã ca un dar de la Domnul nostru Isus Hristos.

O viaþã de îngrijorare ºi neliniºte dezonoreazã pe Domnul Hristos. El spune în
Matei 11:28 �Veniþi la Mine, toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi da odihnã.� O
viaþã lipsitã de pace discrediteazã cuvântul Domnului, cãci El spunea: �Vã las
pacea, vã dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dã lumea. Sã nu vi se tulbure inima,
nici sã nu se înspãimânte�. Ioan 14:27. Pacea este un drept al creºtinului. Nici un
creºtin nu poate fi fãrã pace. O viata de eºecuri aduce reproº cauzei lui Dumnezeu.
Experienþa apostolului Pavel poate fi ºi a noastra: �Pot totul în Hristos care Mã
întãreºte�. Filipeni 4:13. O viaþã  fãrã putere este contrarã planului lui Dumnezeu
pentru fiecare din copii sãi. �Voi veþi primi o putere, când se va pogorâ Duhul Sfânt
peste voi�. Fapte 1:8.

DUMNEZEU VORBEªTE DESPRE BIRUINÞÃ
Dumnezeu vorbeºte ºi planificã biruinþa pentru noi astãzi! Noi putem citi aceste

uimitoare texte fãrã sã cunoaºtem cã acele provizii de har divin sunt suficiente sã
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