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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, Alin Ispas /Nelu ºi Mariana Rãcealã #Mãdãlin

Berbecel   Jana Cristea

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

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)

An IV , nr.2 (30), Februarie 1999

R
Orinzontal: 1)Indicã

evenimente profetice,
viitoare. 2)Douã nule pe
ecran - Aºezate pe
Biserici sau în vecinãtatea
lor. 3)Numele unei
biserici adventiste din
România, care te poartã
cu gândul la totalitatea
cavitãþilor care
alcãtuiesc urechea
internã.
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4)Îºi face apariþia IBRI, cel de dincolo de Eufrat (1Cr.24:21) - Abreviere
pentru R. P. Mongolã. 5)Unealtã agricolã care sfãrâmã bulgãrii ºi netezeºte
pãmântul înainte ºi dupã însãmânþare, aviz la soliile prezentate la Net-98 (fig.plural).
6)Transmis prin viu grai (de Dwight Nelson) - Locul spre care trebuiesc aþintite
privirile creºtinului. 7)Cei cu filmãrile. 8)Ialomiþa, pe maºini - Un �agat� �semi�
preþios...! - Începe durerea...! - 9)Capabil dar... fãrã cap! - �Mergeþi în toatã lumea...�
10)Locuri încã neexplorate de Evanghelie.

Vertical: 1)Om de stat, sosit la NET-98. 2)Sclavã ºi instrument pentru cãrat
greutãþi - �Te sfãtuiesc sã cumperi... haine.....�. 3)�...face tot ce ne-a poruncit�
(promisiune a israeliþilor fãcutã în faþa lui Iosua) - Un tip, fãrã genezã...!. 4) Tânguire,
lamentare produsã de unele persoane în faþa mãreþiei lucrãrii misionare. 5)E
numãr...! (prescurtat) - Spaþiu vast. 6)Îndemn. al preºedintelui Uniunii, pentru
creºterea randamentului în lucrare. 7)Calitatea pielii obrazului - Mãrunt, dar fãrã
codiþa claritãþii...!. 8)Persoanã fãrã hainã de nuntã, neinvitatã - Extremisme
la...DAN!. 9)Nota reverenþei! - Pe margini de Iordan, dupã ce �valul sãlbatic� s-a
retras. 10)Program transmis prin satelit.

Sãptãmâna de rugãciune a tineretului
6-13 martie 1999

Cu gândul la
Net�98
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ABONAMENTE 1999

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.

*Sãptãmâna de rugãciune a

tineretului................................3

*Dumnezeul nostru minunat....4

*Frânturã de realitate..............5

*Originea duminicii ................6

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

*Iubeºte ºi iartã........................8

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

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.

*Tânãrul pentru cãsãtorie........12

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

*Punctul pe i.........................14
*Experienþe..............................15

*Despre sãnãtate......................16

* Companionii.........................17

*Reþete culinare.......................18

*Poºta redacþiei.......................18

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.

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.

      REVISTA �UNU� - ACUM ºI ÎN STATELE UNITE
Începând cu numãrul din luna iulie 1998 revista noastrã 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!

*Evanghelia prin Internet
*Biblia ºi Spiritul Profetic  online
*Comunicare în toatã lumea
*Creare de pagini WEB pentru Biserici, Instituþii,
publicaþii, firme etc. (tel.043.230830)

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

�INTERNET SPRE CER�
SLOBOZIA IN
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P O ªT A  R E D A C Þ I E I

Un slujitor credincios
�Dumnezeu are nevoie de slujitori sau ispravnici eficienþi ºi devotaþi,

de oameni dispuºi sã-L reprezinte înaintea lumii, lucrând pentru El fãrã
a-I trãda încrederea.�

Îndrãzneºte sã decizi
Trebuie sã luãm hotãrârea decisivã de a-i sluji lui Dumnezeu !
3 nivele de înþelegere a momentului deciziei:
I - Pedeapsã ºi recompensã;
II - Reputaþia - þinem cont de pãrerea celorlalþi, având grijã sã nu ne

ºtirbim reputaþia;
III - Principii biblice - când orice hotãrâre va fi întemeiatã pe princi-

piile lui Dumnezeu, absolut valabile pentru oricine.
Ce conferã valoare vieþii tale?
�Pregãtirea continuã pentru Împãrãþia cerurilor a fost ºi va rãmâne

unicul scop de valoare al existenþei.�
�Pentru cã oricine va vrea sã îºi scape viaþa, o va pierde; dar oricine

îºi va pierde viaþa pentru Mine, o va scãpa.� Matei 12.25
Sã fim realiºti
Ne concentrãm atenþia mai mult asupra comportamentului, ignorând

transformarea interioarã; trãim, deºi ne aflãm în bisericã, o existenþã dublã -
spectatori + comentatori.

Ai nevoie de mult?
Sãnãtatea fizicã ºi spiritualã sunt bunurile cele mai de preþ.
Zecime daruri ºi atitudini
�Daþi ºi vi se va da� - Dãrnicia devine posibilã numai atunci când

Tatãl ceresc trãieºte în inima ta.
Un apel la consacrare
�Tot aºa, oricine dintre voi, care nu se leapãdã de tot ce are, nu

poate fi ucenicul meu.� Luca 14.33
Cel ce a oferit totul, aºteaptã ca fiecare dintre noi sã-I dãruiascã totul.

rezumat realizat de Florin Dumitru, Slobozia
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REÞETE CULINARE

Iamandi Cionaru Mãdãlin - �Cei ce doresc sã corespondeze îmi
pot scrie pe adresa: Str.Alexandu Vlahuþã, nr.16, Loc.Feteºti-Garã,
Jud.Ialomiþa, cod.8575.�

Boariu Mariana, Sibiu - �...Cred cã Dumnezeul în care credem
doreºte sã-ºi încheie în curând lucrarea pe acest pãmânt ºi cã acestã
revistã este o metodã de a lucra cu ajutorul Sãu pentru noi ºi cei din jurul
nostru. Mã bucur pentru cã tot mai multe persoane citesc revista UNU ºi
pentru cã ea a trecut graniþele þãrii.�

Eftimie Cristian, Hârºova - �Vã mulþumesc pentru tipãrirea poeziei
�Vin clipe!�

Mâncare de spanac  - 1kg. spanac, 2 cepe, o cãpãþânã de usturoi,
1-2 linguri ulei, o linguriþã vegeta, 100ml lapte, 2-3 linguri fãinã, 25 ml. suc de roºii.

Spanacul se opãreºte 20 min., se toacã mãrunt. Se cãleºte ceapa ºi usturoiul
pisat. Spanacul se amestecã cu ceapa ºi usturoiul ºi se pune la foc mic. Dupã
aceea vom turna fãina amestecatã cu sucul de roºii, laptele ºi vegeta. Se mai
pune la foc 5 minute. POFTÃ BUNÃ!

Geanina Rãcealã, Slobozia

SÃPTÃMÂNA DE RUGÃCIUNE A TINERETULUIMi-a plãcut jocul de cunoaºtere folosit precum ºi celelalte jocuri care
s-au fãcut dupã progam.�

Avram Magdiel, Ghe. Doja - �Aceastã întâlnire a însemnat pentru mine
un nou moment de bucurie, o nouã experienþã cu Bunul nostru Dumnezeu,
o nouã ocazie de a ne întâlni cu tineri de vârsta noastrã.

În mod deosebit mi-a plãcut cãldura cu care am fost primiþi în aceastã
comunitate.�

Cioinaru Mãdãlin, Movila - �A fost o întâlnire deosebitã, cu tineri
deosebiþi ºi o ocazie excepþionalã în care am cunoscut noi companioni.
Mi-a plãcut prietenia ºi sinceritatea celor cu care abia ne-am cunoscut. Cât
despre program: a fost superb.�

a consemnat, Marian Toma, Slobozia

În perioada 6-13 martie a avut loc Sãptãmâna de Rugãciune
a Tineretului Adventist. Tineri de pe tot globul s-au întâlnit searã
de searã, pentru a studia soliile lui Dumnezeu, pentru a se ruga
împreunã ºi a avea pãrtãºie unii cu alþii. În România, aceastã
sãptãmânã a fost încã un pas pregãtitor pentru tinerii care doresc
sã se implice în lucrarea de evanghelizare ce va avea loc în
septembrie �99.

În continuare, vã prezentãm un scurt rezumat al prelegerilor ce au fost
studiate în fiecare searã

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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    Lenuº  ªerban, Gura Vãii

DUMNEZEUL   NOSTRU   MINUNAT

D U M N E Z E U  C A R E  V O R B E ª T E ( 2)

Ca  putere  educativã  Biblia  nu  are  seamãn,  pentru  cã  Biblia  este
istoria  cea  mai  educativã  din  câte  posedã  omul. Ea  a  curs  limpede  din
izvorul  adevãrului  veºnic,  ºi  o  mânã  divinã  a  pãzit  curãþia  ei  prin  toate
secolele  de-a  rândul.  Ea  aruncã  luminã  asupra  trecutului  îndepãrtat,  în
care  cercetãrile  omeneºti  se  strãduiesc  în  zadar  sã  pãtrundã. În
Cuvântul  lui  Dumnezeu  noi  vedem  puterea  care  a  pus  temeliile
pãmântului  ºi  a  întins  cerurile. Printre  multe  alte  lucruri,  Biblia  ne
învaþã  cã  Dumnezeul  nostru  minunat . . . vorbeºte !

Atunci  când  cerul  este  lipsit  de  nori,  iar  vãzduhul  este  limpede
ºi  dulce,  Dumnezeu  vorbeºte !  Atunci  când  viþele  cu  strugurii  aurii
strãlucesc  în  lumina  soarelui,  iar  arborii  pãdurii cu  frunzele  lor  verzi
sunt  legãnate  de  vânt,  Dumnezeu  vorbeºte !  Atunci  când  soarele  (care
inundã  cerul  cu  luminã)  iese  ca  un  mire  din  camera  sa,  bucurându-se
ca  un  viteaz  puternic  ºi  facându-ºi  cursul  sãu,  Dumnezeu  vorbeºte !
Atunci  când  izvoarele  care  nu  seacã  niciodatã umplu vãile, iar
povârniºurile  fertile  sunt  acoperite  cu  flori  frumoase  ºi  dumbrãvi
înfloritoare,  Dumnezeu  vorbeºte !  În  forþele  naturii,  în  lumea  animalã  ºi
mineralã  ºi  în  orice  copac,  mugur  sau  floare,  Dumnezeu  vorbeºte !
Atunci  când  cedrul  din  Liban  sau  isopul  de  pe  zid  creºte,  Dumnezeu
vorbeºte !  Atunci  când  vârfurile  trufaºe  ale  colinelor  se  ridicã  spre  cer
ºi  sunt  urmate  de  stâncile  despicate  ale  unor  ziduri  de  munþi,  iar
deasupra  tuturor se  întinde  bolta  seninã  ºi  albastrã  a  cerului, deasupra
a toate este Dumnezeu  care  vorbeºte !

ªi  în  orice  zi, în orice clipã, oriunde ne-am afla Dumnezeu ne
vorbeºte !  Iar  dacã cineva  crede  cã  nu  este  adevãrat  ºi  lucrurile  stau
cu  totul  altfel,  înseamnã  cã  încã nu a descoperit glasul Dumnezeului
nostru  care vorbeºte !

                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                         (va urma)

Companionii din nou la Sibiu !

În perioada 22-24 ianuarie 1999 la Sibiu a avut loc întâlnirea
companionilor din judeþele Mureº ºi Sibiu. Au participat aproximativ 115
tineri din comunitãþile: Târgu Mureº, Luduº, Toaca, Mediaº, Gura Râului ºi
Sibiu. A participat fratele Iacob Nãdãºan, Director de Tineret la Conferinþa
Transilvania de Sud.

Momentele de pãrtãºie de vineri seara, întreg Sabatul ºi duminica
au fost plãcute. Am simþit prezenþa lui Dumnezeu ºi cred cã toþi tinerii s-au
simþit bine. Dorim sã ne mai întâlnim atât aici cât ºi pe Noul Pãmânt.

a consemnat Mariana Boariu, Sibiu

Versul ºi cântul companioilor !

Sâmbãtã, 27 februarie, în localitatea Movila, a avut loc întâlnirea
companionilor din comunitãþile Slobozia, Gheorghe Doja ºi Movila. Programul
muzical susþinut de aceºtia a încântat atât pe membrii, cât ºi pe vizitatori.

În continuare, vã redãm câteva din pãrerile companionilor, dupã
terminarea programului:

Lorenz Alina, Dragalina - �Având în vedere cã am fost pentru prima datã
la un astfel de program, am rãmas cu o pãrere foarte bunã. Mã bucur cã am
putut face un program împreunã. Ne-am simþit bine ºi pentru cã aceastã
comunitate unitã ne-a oferit dragoste ºi prietenie. Dorim ca ºi noi sã oferim
prietenia noastrã altora. Dumnezeu sã ne ajute ca sã devenim cu adevãrat
copii ai Sãi.�

Vizitator - �Tinerii cu aceleaºi idealuri ºi þinte care s-au adunat la Movila,
pentru a-L slãvi pe Creatorul lor, au susþinut un program deosebit.

Aceºti tineri, uniþi fiind, pot face multe pentru a progresa lucrarea
Domnului. Personal cred cã a fost cel mai frumos program al lor de pânã acum,
ceea ce dovedeºte progresul lor.�

Babii Marinela, Movila - �A fost o ocazie deosebitã pentru comunitatea
Movila. Cântãrile ºi poeziile prezentate au impresionat în mod deosebit pe
membrii din comunitate noastrã. Aº dori ca aceste întâlniri sã continue pentru
a ne putea cunoaºte mai bine ºi a lucra împreunã întru� cauza lui Dumnezeu.
Domnul sã binecuvânteze pe instructorii care se ocupã cu multã rãbdare de noi ºi
sã le dea multã ispiraþie.    ===>(continuare în pagina 18)

       MPANIONII - TINERI  PREGÃTIÞI

PENTRU VIAÞÃ
C
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F R Â N T U R Ã    D E   R E A L I T A T E
CURAJUL

În sfârºit, am ajuns ºi la ultima virtute cardinalã -
cea de a patra. Cei mai fideli cititori ai noºtri ºtiu dintr-un
numãr anterior, cã urmeazã cele trei virtuþi creºtine
(credinþa, speranþa ºi dragostea).

Dar sã trecem acum la �CURAJ� ºi sã vedem ce
pretinde acest cuvânt de la noi. Curajul l-am putea
despãrþi în douã forme distincte.

În realitate, dacã privim în profunzime, existã totuºi
niºte conexiuni. Este vorba de curajul care înfruntã

pericolul ºi curajul care rezistã în suferinþã. Putem vorbi despre curaj ca
despre o virtute creºtinã. Putem face o listã bogatã cu personaje din Biblie,
care au dat dovadã de mare curaj. ªi aceasta pentru cã Dumnezeu era cu ei,
în inima lor. Sã luãm cel mai la îndemânã exemplu: Daniel în faþa gropii cu lei.
Mântuitorul nostru este un glorios exemplu de curaj. Spre exemplu, dupã ce
El îºi face rugãciunea de proslãvire dinaintea Calvarului, îi ia pe ucenici Sãi ºi
trece dincolo de pârâul �Chedron� unde se gãsea grãdina în care se întâlnise
de atâtea ori cu ei. Dupã câtva timp însã, se apropie de Isus o ceatã de
ostaºi înarmaþi cu sãbii ºi aprozii trimiºi de preoþi. Mântuitorul nostru ºtia ce-
L aºteaptã ºi le iese în întâmpinare întrebându-i pe cine cautã. Ei i-au
rãspuns:�Pe Isus din Nazaret�. Isus, le spune cã El este Cel pe care-L cautã.
Practic El se predã singur în mâna lor, deºi ºtia destul de bine prin ce suferinþe
va trece. Ce lecþie frumoasã de curaj ne-a dat Mântuitorul nostru! E adevãrat
cã ºi Petru a dat dovadã de curaj când a scos sabia ºi a sãrit în apãrarea
Mântuitorului, dar el a dat dovadã ºi de fricã ºi laºitate când s-a lepãdat de
Domnul. Am dorit sã redau ºi acestã atitudine al lui Petru pentru a scoate în
evidenþã frica, opusul curajului.

De fapt, adevãratul curaj este asociat cu credinþa în Dumnezeu.

Nu ºtiu cât de curajoºi suntem noi creºtinii astãzi. Ne este teamã de
multe. Biblia ne îndeamnã la o teamã sfântã de Dumnezeu. Creatorul nostru
este Omniprezent ºi Omnipotent, doar de El trebuie sã ne temem ºi Sã-I
slujim cu credincioºie ca niºte adevãraþi ispravnici. Dragostea Sa ocrotitoare
va sãdi în noi curaj ºi orice vom avea nevoie pentru a birui obstacolele ce
ne stau în cale. Pentru a-mi întãri aceastã afirmaþie sã citim Proverbe 3.7
care ne spune sã nu ne socotim singuri înþelepþi, sã ne temem de Domnul
ºi sã ne abatem de la rãu. Fiþi curajoºi ºi încredinþaþi-vã Domnului!

Florin Dumitru, Slobozia

Cum ne pu tem as igura
necesarul de raze UV fãrã  a suferi
urmãrile nedorite ale excesului?  Care
este durata optimã pentru baia de
soare ºi ce reguli trebuie respectate
pentru a evita efectele nedorite?  S-ar
putea sã fiþi surprinºi, dar cercetãrile
aratã cã pentru ca o persoanã cu ten
obiºnuit sã obþinã suficientã vitaminã
D, are nevoie în medie doar de 10 -15
minute de expunere zilnicã. Dacã doriþi
sau sunteþi nevoiþi sã staþi la soare o
duratã mai îndelungatã de timp, este
indicat sã vã protejaþi tegumentele
pur tând  îmbrãcãmin te  respec t i v
pã lã r ie  adecva tã  º i  sã  u t i l i za þ i
unguente protectoare.

Contrar pãrerii populare, cea
mai mare cantitate de UV ajunge la
suprafaþa solului la orele amiezii ,
atunci când razele solare au traseul cel
mai scurt prin grosimea atmosferei
terestre.  Dar din nou atenþie !  Aceasta
nu înseamnã cã momentul cel mai bun
pentru a profita de razele UV este când
soarele este sus la zenit.   Dimpotrivã,
datoritã uriaºei cantitãþi de raze IR,
este contraindicat ca în timpul verii, sã
ne expunem la soare la aceste ore ale
zilei. Este bine sã fim conºtienþi de
variaþia cantitativã a luminii solare de
la un anotimp la altul. În timpul verii
când zilele sunt lungi, grija principalã
trebuie sã f ie de a ne proteja de
expunere excesivã, de a evita arsurile
atât de neplãcute, ca sã nu mai vorbim
de insolaþie.  Pe de altã parte, în timpul
iernii, când zilele sunt scurte ºi cerul
e mai înnorat, puþini oameni ajung în
mod spontan sã-ºi asigure o expunere
minimalã la atât de necesarele raze UV
din spectrul solar.  De aceea, pe durata

 SOARELE (3)

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

SÃNÃTATE

anotimpului rece, trebuie acordatã o mai
mare atenþie plimbãrilor în aer liber în
timpul zilei.  Acest lucru trebuie avut în
vedere cu atât mai mult cu cât în unele
zone intens industrializate, poluarea
atmosfericã poate determina o reducere
de  30% sau  ch ia r  ma i  marca tã  a
ultravioletelor din razele solare.

Dar vitamina D nu este singura
prob lemã legatã  de raze le  so lare .
Ma jo r i ta tea  popu la þ ie i  d in  þã r i l e
industrializate petrece cea mai mare
parte a timpului în încãperi, în condiþii
de  i l uminare  a r t i f i c ia lã .   Spec t ru l
rad ia þ i i l o r  p roduse a tâ t  de  lumina
becuri lor cu incandescenþã cât ºi a
lãmp i lo r  cu  f l uo rescen þã ,  d i fe rã
semnificativ faþã de lumina naturalã a
soarelui.  Lumea medicalã priveºte cu
îngri jorare crescândã la aºa numita
problemã a maliluminaþiei.  Se pare cã
condi þ i i le  defavorab i le  de i luminat
a fec teazã  mu l te  d in  func þ i i l e
o rgan ismu lu i  nos t ru .  I l uminarea
de fec tuoasã ,  duce  la  scãderea
capac i tã þ i i  de  muncã  f i z i cã  º i
intelectualã, la scãderea randamentului
la învãþãturã al ºcolarilor ºi chiar la
îngreunarea efectulu i  terapeut ic  la
bolnavii cu spitalizare îndelungatã.

Bucura þ i - vã  în to tdeauna de
spectacolul care se oferã privirii.  ªi dacã
uneori veþi avea un rãgaz, o clipã liniºtitã
de searã târzie, meditaþi la mesajul subtil
dar profund pe care un poet l-a redat
astfel:  �Ceva priveºte de sus.  O privire
înstelatã de calde foºnitoare lumini.  ªi
în adâncul ei, o chemare, ceva mai înalt
ºi mai demn de urmat decât tot ce viaþa
poate da.�  (Petru Creþia)
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MEDITAÞIE BIBLICÃ
 SCEPTICUL SI CELE 10 PORUNCI

Sâmbãtã,  5-09-1998  dupã  amiaza,
am  plecat  împreunã  cu  trei  prieteni,  în
timpul  predicii,  la  Bucureºti.  Ideea  a  fost
a  mea.  Înainte  de  plecarea  aceasta,
Dumnezeu  ne  avertizase  deja  de  trei  ori
cã  nu  este  bine  sã  plecãm  în  Sabat
pentru  interesul  nostru  personal.  Aceasta
deoarece  trei  sâmbete  am  fost  la  Turnu
Mãgurele,  iar  locul  în  care  am  stat  toate
cele  patru  drumuri  a  fost  pe  bancheta
din spate  dreapta.   Prima
datã  ne-a  cãzut  capacul  de
la  roata  dreaptã  spate,  a
doua oarã,  panã  la  roata
dreaptã  spate. Am  fãcut
pana în  Sabat... Iar  rezerva
nu  era  bunã.  A  treia oarã
am  venit  pe  o  ploaie  torenþialã  de  nu
vedeai  mai  nimic.  Când  am  ajuns  la
Buzescu  era  un  botez  pe  terminate,  ºi
ºoferul   împreunã  cu  un  alt  bãiat  au
fãcut  câteva  glume  pe  seama  unor  fete
de  acolo.  La  întoarcere,  aproape  de
intrarea  în  comuna  vecinã  (Nanov)
ºoferul s-a  angajat  în  depãºirea  unui
Trabant  semnalizându-l  cu  farurile  ºi  cu
claxonul.  Când  eram  deja  în  depãºire,
Trabantul  a  fãcut  brusc  stânga  în  faþa
noastrã  la  circa  10  metri,  luându-ne  faþa.
ªoferul  a  pus  imediat  frânã  luând  stânga
maxim.  Dacã  lua  dreapta,  din  spate
venind  încã  o  maºinã,  aceasta  ne-ar  fi
fãcut  praf.  La  70-80  km/h  nu  s-a  putut
face  mare  lucru.  ªoferul  din  Trabant  nu
a  reacþionat  deloc,  deºi  ne  observase,  ºi
ne-a  izbit  în  partea  dreaptã.  Din  ºocul

�Bunul meu Prieten, Dumnezeu !�

X P E R I E N Þ EE

izbiturii,  Trabantul  a  zburat  printre  un
pom  ºi  un  stâlp  de  telegraf, printr-un
spaþiu  de  circa  4  metri,  iar  noi  ne-am
oprit  cu  masca  din  faþã  a  maºinii  într-un
dâmb  de  pãmânt,  la  mai  puþin  de  2
metri  de  acelaºi  stâlp.  Prietenii mei  nu
au  pãþit  nimic. Bãiatul  care  era  în  faþã
s-a  lovit  la  genunchi,  iar  eu  m-am  lovit
prima  datã  cu  arcada  stângã  de  braþul
metalic  al  tetierei,  apoi  din  cauza  ºocului

am  intrat  cu  ochiul  drept  în  partea
metalicã  (ºurubul)  centurii  de
siguranþã.  Mi-am vãzut  moartea  cu
ochii  ºi  am  fost  la  un  pas  de  a-
mi  pierde  ochiul  drept  dacã  nu-mi
cãdeau  ochelarii  la  prima  loviturã.
A  fost  o  învãþãturã  de  minte  pentru
toþi.  Dumnezeu  ne-a  arãtat  cã  nu

am  fãcut  bine  ºi  tot  El  ne-a  salvat.

Dumnezeu  este  cel  mai  bun  prieten
, Singurul  adevãrat,  ºi El  mi-a
demonstrat  aceasta prin  fapte.

�Mai  presus  de  timp  ºi  de  spaþiu
este  iubirea,  iar  mai  presus  de  ea  este
doar Dumnezeu.�

Titlul  programului  NET �98  -�Bunul
meu  prieten  Dumnezeu�-  a  fost  ºi  este
potrivit  pentru  noi.  El  este  Singurul  care
ne  poate  aduce  acea  pace  sufleteascã
ºi  credinþã puternicã  de  care  avem  nevoie.

 B.

"Cine pãzeºte toatã Legea ºi greºeºte într-o singurã poruncã, se face vinovat
de toate." Iacov 2:10. "Adu-þi aminte de ziua de odihnã, ca s-o sfinþeºti. Sã lucrezi ºase
zile ºi sã-þi faci lucrul tãu. Dar ziua a ºaptea este ziua de odihnã închinatã Domnului,
Dumnezeului tãu: sã nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta, nici robul
tãu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strãinul care este în casa ta. Cãci în ºase zile a facut
Domnul cerurile, pãmântul ºi marea ºi tot ce este în ele, iar în ziua a ºaptea S-a odihnit: de
aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnã ºi a sfintit-o." Exodul 20:8-11.

Dacã un om lucreazã în ziua a ºaptea, el a cãlcat porunca a patra. "Dar ziua a ºaptea este
Sabatul (ziua de odihnã) Domnului, Dumnezeului tãu," spune Biblia.

Este ziua Lui, nu a noastrã, nici a vreunui om. Când un om ia ceva, pentru sine, care apartine
altuia, înseamna cã el furã. Deci nu numai cã el calcã porunca a patra, ci calcã ºi porunca a opta. (�Sã
nu furi�). Dar înainte de a fura, el totdeauna are o dorinþã intensã ºi nelegitimã  pentru ceea ce el furã.
Deci el calcã ºi porunca a zecea. (�Sã nu pofteºti�)

Când un om se aºeazã pe sine însusi pe primul loc ºi pofteste ceea ce este a lui Dumnezeu ºi
furã de la El, acel om calcã prima poruncã. (�Sã nu ai alti dumnezei afara de Mine�)

"Dar omul nu e Dumnezeu." Da, dar omul se aºeazã pe sine însuºi pe primul loc. El considerã
interesele personale mai importante decât relaþia lui cu Fãcãtorul sãu.  Este o alta poruncã atât de mult
legatã de aceasta, încât  trebuie sã ne întrebam dacã un om gândeste atât de mult la sine însusi, la
dorinþele sale proprii, încât se plaseazã pe sine înaintea lui Dumnezeu în mintea sa, oare, nu-ºi face un
idol din sine însuºi? Astfel el calcã porunca a doua. (�Sa nu-ti faci chip cioplit�).

"Dar cum poate sa calce aceasta poruncã? Doar nu ºi-a facut un chip cioplit."  Este adevarat cã
nu ºi-a facut un chip cioplit în mod literal, care s-ar putea atinge.  Dar închinarea la chipuri nu e mai mult
sau mai puþin decât o anumita concepþie în mintea si inima închinãtorului, înfãþiºatã printr-un chip vizibil
la care se închinã. Ce diferenþã poate fi dacã cineva se închinã la sine însuºi într-un chip (imagine) de
piatrã sau la propria sa persoanã?

Numele lui Dumnezeu este în porunca a patra. Ni se spune ca El este  Fãcãtorul cerurilor si al
pãmântului, marele Creator. Aceasta Il deosebeste pe El de alti dumnezei. Este singurul loc în cele
Zece Porunci unde El ªi-a semnat Numele Sãu pe acest document minunat. Aceastã poruncã ne
spune despre relaþia ºi obligaþiile noastre faþã de El. Când cineva trateazã porunca Sa în mod nepãsãtor
ºi fãrã respect, nu ia el Numele lui Dumnezeu în deºert? Ce spune porunca a treia? (�Sã nu iei în deºert
Numele Domnului, Dumnezeului tãu�).

"O, porunca aceea interzice jurãmântul."  Dar aceastã porunca interzice mai mult de
jurãmintele verbale. Orice folosire nerespectuasã a Numelui lui Dumnezeu este interzisã.

Aceasta nu-i totul. Mulþi spun cã n-are importanþã care zi trebuie þinutã, de vreme ce este
þinutã sfântã o zi. Dar Dumnezeu spune, în porunca unde este semnat Numele Sãu, cã ziua a
ºaptea este Sabatul Sãu. Atunci este oare adevãrat cã n-are importanþã ce zi þine cineva? Oare nu
este o folosire în deºert (în van) a acestei porunci si a Numelui lui Dumnezeu din ea?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Va urma  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de H. M. S. Richards, Traducere si adaptare: Valeriu Burciu
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Obiceiul  copiilor  de  a  vedea tot timpul parodii  ale  vieþii ,  a  þine  T.V.  deschis
în  timp  ce  familia  mãnâncã,  de  a  petrece  toate  duminicile  urmãrind  infractori,
are  un  impact  acumulativ  asupra  persoanei.

Punctul  principal  al  problemei  este  sã  recunoaºtem  cã  obiceiurile  determinã
în  mare  perte  caracterul  omului.  Pãrinþii  adventiºti  nu  pot  sã-ºi  permitã  luxul
de  a-ºi  lãsa  copiii  sã  fie  crescuþi  de  T.V.

De  ce  ?  De  ce  televiziunea  expune  copiii  prematur  la  situaþii  de  adulþi ?
Televiziunea  face  copilãria  sã-ºi  piardã  inocenþa  ºi  sã  aducã  în  viaþa

copilului  sentimente,  pe  care  numai  adultul  le  poate  controla.  În  general
programele  T.V.  expun  persoana  la  comportamente  extreme  (de  exemplu :
homosexualitatea,  divorþul,  promiscuitatea  sexualã,  corupþia,  adulterul  ºi
violenþa).

Creativitatea  mentalã  ºi  dorinþa  de  a  învãþa,  aviditatea  de  a  comunica
scris  sau  verbal  sunt  afectate  negativ  de  televiziune.  Cu  cât  petrec  mai  multe
ore  în  faþa  T.V. ,  copiii  îºi  pierd  interesul  pentru  lecturã,  care  este  cea  mai
importantã  activitate  în  progresul  educaþional.

Consecinþa  cea  mai  serioasã  a  folosirii  televiziunii  este  cã  prin  intermediul
ei  se  transmit  o  serie  de  valori  negative.  Se  expun  valorile  materiale ca  fiind
esenþiale,  nevoia  de  a  aduna  bunuri  materiale  pentru  a  fi  acceptat  de  sexul
opus .  Când  se  prezintã  Dumnezeu  sau  religia,  de  multe  ori  se  face  acest
lucru  în  batjocurã.  Sexualitatea  apare  în  afara  cãsãtoriei,  iar  relaþiile  sexuale
sunt  întâmplâtoare  între  persoane  care  nu  se  gândesc  niciodatã  la  consecinþe.

                                (va urma)

Traducere  din  spaniolã  (�El  Sentinela�)
                                                      Jana Cristea, Slobozia

7

P u n c t u l  p e i
Urmãrile unei depline consacrãri

�Când harul lui Dumnezeu pune stãpânire pe inimã
ajungem sã vedem cã pornirile spre rãu, moºtenite ºi culti-
vate, trebuie sã fie rãstingnite. O nouã viaþã, sub un nou con-
trol, trebuie sã înceapã în suflet. Orice se face, trebuie sã se
facã spre slava lui Dumnezeu. Aceastã lucrare cuprinde  atât
parte din afarã cât ºi parte lãuntricã a omului. Întreaga fiinþã,
corpul, sufletul ºi spiritul, trebuie adusã în ascultare de
Dumnezeu, spre a fi folositã de EL ca o unealtã a neprihãnirii.�

MESAJE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(extras  din �Solii pentru tineret�, pag.53)

DISTRACÞIE  PÂNÃ

LA   MOARTE (2)

Citind materialul �Pornind de la zero!�
în care am relatat experienþa începutului
revistei �UNU�, tinerii din Fãgãraº au gãsit
multe puncte comune între activitatea lor
ºi a noastrã.

Cum s-a nãscut revista �Vântul Mare�?
Liviu Moldovan un tânar deosebit,

consacrat, care are pe inimã lucrarea lui
Dumnezeu (redactor ºef ) ne spune :" Se pare
cã aceleaºi probleme nasc aceleaºi soluþii. ªi
la noi în comunitate se simþea nevoia unei
activitãþi care sã-i lege pe tineri . Dar cum pot
colabora tinerii de peste 20 de ani cu
companionii ºi exploratorii ?... Tot o fatã
(diriginta de tineret , Mirela ) a propus ºi la noi
crearea unei reviste în care tinerii sã se poatã
exprima, sã-ºi poatã spune cuvântul ºi  sã-ºi
descopere darurile . Dupã mai mult de o lunã

s-a nãscut primul numãr, apoi ceva mai uºor al doilea, iar acum lucrãm la al treilea .
Sperãm ca pe mãsurã ce vor apare sã fie tot mai interesante ºi utile. Totodatã, avem
grijã ca revista sã nu devinã un scop. Ea este un mijloc de comunicare ºi dezvoltare a
tinerilor . Sperãm sã ne  cunoaºtem mai bine ! Harul lui Dumnezeu sã fie cu noi toþi ."

Puteþi solicita revista pe adresa : Modiga Daniel, Str.Stejarului, bl.25, ap.1,
Fãgãraº, jud.Braºov, cod 4300.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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O nouã publicaþie a tinerilor : �Vântul Mare� din Fãgãraº

Emil Ene, California, SUA. �Doresc ca Dumnezeu sã vã
binecunvânteze în continuare cu multã întelepciune ºi
pricepere în aceasta lucrare de a ajuta creºtinii de
pretutindeni sã cerceteze mai mult Biblia. Este un lucru im-
portant pentru noi creºtinii sã petrecem mai mult timp în
jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Eu merg la o biserica
Penticostalã, dar iubesc pe toþi creºtinii  sinceri, cu inima
curatã faþã de Dumnezeu. Amin.�
Emi Cristea, SUA. Am fost impresionat de materialul pe
care l-aþi pus la dispoziþia publicului. Cãutati sã menþineþi în
continuare aceastã lucrare bunã.�
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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.

Apare la Bucureºti sub îndrumarea pastorului Corneliu Rusu, prof.de
creºtinism practic la Institutul Teologic Adventist.

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

138

Aceste douã cuvinte des întâlnite în viaþa de zi cu zi, reprezinã în
viaþa de creºtin idealul, þinta care trebuie atinsã. Primul termen IUBIREA,
reprezintã legea restrânsã într-un cuvânt, iar al doilea, IERTAREA,
reprezintã legãtura noastrã cu semenii, dar ºi cu Dumnezeu, idee susþinutã
de rugãciunea Tatãl nostru. De remarcat este faptul cã aceºti doi termeni
nu pot fi separaþi, deoarece nu poþi iubi fãrã sã ierþi ºi nu poþi ierta fãrã sã
iubeºti. Minunata parabolã a fiului risipitor, ne îndeamnã la indulgenþã ºi
iertare. Isus a arãtat o iubire neþãrmuritã faþã de aceste suflete rãnite de
patimile omeneºti, oblojindu-le cu balsamul scos din propriile lor rãni ºi
aducându-le tãmãduirea. Astfel, Isus spunea Mariei Magdalena:� Multe îþi
vor fi iertate, pentru cã mult ai iubit�. Sublimã iertare, ce avea sã trezeascã
o credinþã sublimã!

ªi noi de ce-am fi mai aspri decât Isus? De ce, luându-ne cu
încãpãþânare dupã pãrerile acestei lumi, care se face mai asprã decât
este pentru ca sã se încreadã în puterea ei, de ce-am respinge, alãturi de
aceastã lume, suflete ale cãror rãni sângereazã adesea ºi prin care, întocmai
ca sângele stricat al unui bolnav se scurge tot rãul trecutului, suflete ce nu
aºteaptã decât o mânã prietenoasã care sã le aducã alinarea ºi tãmãduirea?

Mã adresez generaþiei mele (...). Sã semãnãm pe drumul nostru
milostenia iertãrii faþã de cei pe care dorinþele pãmânteºti i-au pierdut, pe
care speranþa divinã îi va salva.

IUBEºTE ºI IARTÃ !

Collegedale, Tennessee, SUA
[ANN]. Un grup de 41 studenþi ºi-au
petrecut vacanþa de primãvarã - 25
februarie-8 martie, lucrâd în clinici
medicale dupã uraganul ce a fãcut
ravagii în Nicaragua ºi Republica
Dominicanã.

Pentru al  patrulea an consecutiv, un
grup de studenþi de la Southern
Adventist University (SAU) s-au
alãturat doctorilor ºi asistentelor
medicale, voluntari care încã trateazã
sute de persoane pe zi în clinicile lo-
cale. Au fost alcãtuite douã grupuri,
unul pentru Nicaragua ºi celãlalt
pentru Republica Dominicanã.

Clinicile trateazã o varietate de
infecþii, malnutriþia ºi malaria.
Studenþii au clase de pregãtire, în care
învaþã membrii comunitãþii locale
principiile de bazã ale sãnãtãþii.
Spitalul Memorial din Tennessee ºi
Bergen Bruswig, o companie de
aprovizionare cu medicamente din
Chattanooga au donat medicamente
ºi materiale pentru aceste clinici.

Studenþii voluntari fac parte din
Frontier Mission, o grupã de pregãtire
a asistenþilor medicali pentru
voluntariat, în care aceºtia învaþã cum
sã diagnosticheze infecþiile ºi bolile, sã
le trateze ºi cum sã ajute mamele la
naºterea copiilor.

Un alt grup de studenþi de la aceeaºi
universitate îsi petrece vacanþa de

ECHILIBRU

d e p e t o t
ª t i r i           g l o b u l

primãvarã reconstruind o bisericã
distrusã de uraganul Georges în
septembrie anul trecut în Republica
Dominicanã. Studenþii sunt de 12 zile
în La Romana, care se aflã la 110 km
de capitala Republicii Dominicane,
oraºul Santo Domingo. Pe lângã
faptul cã îºi dãruiesc timpul ºi energia
în proiectul de reconstruire a bisericii,
studenþii au fãcut rost fiecare de câte
575$ pentru a-ºi acoperi costurile ºi
cheltuielile personale.

Uraganul Georges a lovit Republica
Dominicanã în septembrie anul trecut
ºi a ucis mai mult de 500 de oameni,
iar circa 100.000 au rãmas fãrã case.
În octombrie, uraganul Mitch a lovit
Nicaragua, cauzând moartea a
aproximativ 10.000 de oameni ºi mai
mult de 5 mld. $ distrugeri, potrivit
unui raport al Naþiunilor Unite.

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, Mary-
land, 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, Ro-
mania, iar traducerea este facutã de
Mariana Petre, Slobozia.
http://www.cicnet.ro/educatie/bis/adv/stiri/

Studenþii Universitãþii Adventiste reconstruiesc în Nicaragua ºi
Republica Dominicanã

de  Mãdãlin Cioinaru, Movila
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Vã amintiþi povestea Cenºãresei sau a Frumoasei din Pãdurea Adormitã, ori

a Albei ca Zãpada ? În general, poveºtile se încheie cu descrierea

ceremoniei nunþii, fãrã a mai menþiona, însã, ce a urmat, ce s-a întâmplat

dupã aceea cu cei doi fericiþi. Ei bine, dacã în basme nunta creeazã

impresia unui final, sã nu uitãm cã în viaþã, evenimentul respectiv

constituie nu un final, ci pur ºi simplu începutul unei alte etape.

�Pe mãsurã ce perechea nou formatã se confruntã cu o povarã de nedumeriri ºi

griji ale vieþii, romantismul în care imaginaþia învãluie atât de adesea

cãsãtoria, dispare. Soþul ºi soþia descoperã fiecare caracterul celuilalt,

aºa cum n-ar fi fost posibil s-o facã în întovãrãrºirea lor de mai înainte.

Aceasta este perioada cea mai criticã din experienþa lor. Fericirea ºi

însãºi raþiunea de a exista pentru tot restul vieþii lor depind de decizia

de acum de a urma o cale corectã.� (E.G.White � �Divina vindecare�, p. 359)

De fapt, unirea cãsãtoriei va deveni realitate doar pe baza principiilor

adevãratei iubiri, care înseamnã altceva decât simpla senzaþie cã, atunci când te

afli alãturi de celãlalt, pluteºti undeva, pe culmi de extaz ºi încântare.

"Adevãrata iubire este un principiu înalt ºi sfânt, cu totul deosebit în

caracter de acea iubire care se naºte prin impuls, dar care moare de îndatã

ce este greu încercatã. Prin credincioºia faþã de datorie în casa

pãrinteascã, se pregãtesc tinerii pentru propriile lor cãminuri. Aici

trebuie sã se practice renunþarea de sine ºi sã se dea pe faþã bunãtatea,

curtoazia ºi simpatia creºtinã. În acest fel, iubirea va fi pãstratã caldã

în inimã ºi acela care iese dintr-un astfel de cãmin, ca sã stea în fruntea

unei familii proprii, va ºti cum sã sporeascã fericirea aceleia pe care o va

alege ca tovaraºã a sa de viaþã. Cãsãtoria, în loc de a fi sfârºitul

iubirii, va fi numai începutul ei." (E.G.White - "Patriarhi ºi profeþi",p.176)

              de Corina Lupu, Bucureºti

T Â N Ã R U L

P E N T R U
C Ã S Ã T O R I E

912

Slãvit sã fii, Isus iubit!
Cãci pentru om Tu ai  murit.
Mã plec, mã-nchin ºi-Þi  mulþumesc,
În veci de veci  eu Te slãvesc!

Sfinþ irea  v ie þ i i  creº te  în  ambianþa  pãrtãº ie i   d iv ine;
Tot  ce  se  pare  rãu  º i   r ãul  în  s ine ,
Ambianþa  div inã  le  poate  transforma în  luminã,
Nãzuinþã de  v iaþã  mai  bunã º i  b iruinþ ã depl inã.
Dragos tea-I jer t f i toare  va  i spãºi  or ice  v inã,
ªi  ascul tarea  noas trã  de  El
Va res tabi l i   pe  depl in  armonia  div inã;
Rãului  î i  va  putrezi  depl in  rãdãcina,
Când  Domnul, Sf inþ irea  noas trã
Ne va  înãl þa  în  lumin ã depl inã.

Înjos irea  adusã  de  cãderea-n  pãcat  va  f i  în lãturatã,
Când  neprihãnirea  d iv inã va  f i  de noi deplin a c ceptatã
ªi  armonia  depl inã  re ins tauratã ,
În f iecare  d in  noi  înãl þa tã.
Lâng ã Isus  vom gãsi  pacea  s fânt ã,
Standardul  ce l  mai  înal t ,
Trecutul  u i ta t ,  prezentul  rezolvat
ªi  v i i torul  spre  culmi  to t  mai  înal te, îndreptat .

de  Emanuela Eisenhardt,SUA

  S T A N D A R D   Î N A L T

JERTFA SUPREMÃ

de  Carmen Moise, Buzãu

Citind cuvântul lui Hristos
Eu am aflat cã-s pãcãtos
ªi  dacã vreau iertat sã fiu
La crucea lui Isus, eu viu.

Acolo,  pe cruce,  la Calvar
Am primit iertare-n dar,
Isus pe mine m-a iubit
Numai prin El sunt mântuit.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

CASATORIA - INTERVENTIE  DIVINA SAU  HAZARD ?...

(va urma)
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trimisã de Lenuº  ªerban, Gura-Vãii

Norul s-a fãcut chiar mare !
Soarele nu se mai vede !
Caftor îngrozit ºi palid,
Înspre arcã se repede.

Înãlþând spre uºã capul
El strigã din rãsputeri:
�- Noe, Noe ! Dã-ne drumul !�
ªi strigau plini de temeri.

Dar, strigarea lui se pierde
În tumultul general.
Unii þipã plini de groazã
Alþii-njurã triumfal.

Când deodatã -ntreg pãmântul
De-un cutremur e-ncercat,
Totu-nvãluind haotic
Într-un vuiet înfundat,

10 11

�Internet spre cer�, Slobozia
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/

Biblia Cornilescu Online
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/biblia/

Scrierile E.G.White Online
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/egw/

Paginile tinerilor adventiºti români
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/tineri/

Radio Vocea Speranþei Braºov
http://www.rvs.ro
Radio Vocea Speranþei Bucureºti
http://www.freeweb.fx.ro/rvsro/

Cabi-Net-ul dr.Nãdãºan, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/vnadasan/

Un ch inez  avea  o  iapã
Zve l tã ,  t ânãrã ,  f rumoasã ;
Însã ,  în t r-o  z i  cu  p loa i e
Iapa  a  fug i t  de-acasã . . .

Au ven i t  sã t en i  în  grabã
Trever sând  pes t e  i s l az ,
Sã- l  a ju t e ,  sã- l  mângâ ie
Pentru  mare l e  necaz . . .

ª i  þãranu l ,  fãrã  car t e ,
A rãspuns  cu  voce  v i e
Cu o  vorbã  în þ e l eap tã :
�-Necaz ,  noroc . . .  c ine   º t i e?�

Pes t e-o  lunã ,  s -a-ntâmp la t ,
Spre  ja l ea  unor  apa t i c i ,
Iapa  a  ven i t  acasã
Cu vre-o  zece  ca i  sã lba t i c i !

Au ven i t  sã t en i  în  grabã
Mânaþ i  de  ace la º i  f o c :
Sã- l  laude ,  sã  se  m ire
Pentru  mare l e  . . .  noroc .

ª i  þãranu l  fãrã  car t e
Rãspunde-n t r `o  ve se l i e
Cu vorba  lu i  înþ e l eap tã :
�-Noroc ,  necaz . . .  c ine  º t i e?�

Pes t e  a l t e  sãp tãmân i
În  ograda  ch inezeascã ,
Fec ioru l  a  pr ins  de  coamã
Un mus tang ,  sã- l  cã lãreascã . . .

În sã  ca lu l  nãrãvaº ,
Ne-n þe l egând  �pro toco lu l� ,
L-a  t rân t i t  pe s t e  un  gard
ªi  omul  º i -a  rup t  p i c i o ru l!

NECAZ, NOROC...?

S ã t e n i i - a u  v e n i t  d e  g r a b ã ,
D i n  j u r  º i  d e  p e s t e  i a z ,
S ã - l  a j u t e ,  s ã - l  m â n g â i e
P e n t r u  m a r e l e . . .  n e c a z .

Þ ã r a n u l  r ã s p u n s e  i a r ã
C u  a c eea º i  v o r b ã  v i e ,
A u z i t ã  d i n  b ã t r â n i :
� N e c a z ,  n o r o c . . .  c i n e  ºt i e ? �

A p o i  s - a  p o r n i t  r ã z b o i u l . . .
P e s t e - o  l u n ã ,  î m p ã r a t u l
A  t r i m e s  u n  o m  d e  a r m e
S ã - i  i a  l a  r ã z b o i ,  b ã i a t u l !

D a r  v ã z â n d u - l  s t â n d  î n  c â r j ã ,
C u  p i c i o r u l  p r i n s  d e  t o a t e ,
L - a  l ã s a t  s ã  s t e a  a c a s ã
ª i  s e  d u s e  m a i  d e p a r t e .

S ã t e n i i - a u  v e n i t  d i n  n o u
C u  r a m u r i  d e  p i n  º i  s o c
S ã  s e  b u c u r e  c u  o m u l ,
P e n t r u  m a r e l e . . .  n o r o c !

ª i  þ ã r a n u l  a  r o s t i t
ª i - a c u m  c a  p e - o  p o e z i e ,
Vo r b a  l u i  d i n  t o t d e a u n a :
� - N o r o c ,  n e c a z . . .  c i n e  º t i e ? �
         - - - - - - - - - - - - - - - - -
C â n d  t e  p r i n d e  b u c u r i a
S a u  î n  s u f e r in þ i  t e - a s c u n z i ,
Te  î n t r e b ,  f r a t e  d e  c r u c e :
TU CU CE VORBÃ RÃSPUNZI?

Ceru-ntunecat ca plumbul,
Din înalt îi ameþirã.
Mulþi zadarnic spre cer`nalþã
Rugi de falsã pocãinþã.

Bubuitul lui se-ngânã
Cu al cutremurului glas,
Din imensa lor serbare
Nici o urmã n-a rãmas!

Stropi de apã mari în fugã
Cad din ceruri pe pãmânt,
Prima ploaie de pe lume
Udã-acum al lor veºmânt...

Vântu-apleacã pomii falnici,
Fulgere se þin întruna,
ªi sub ochii tuturora,
Se dezlãnuþie furtuna!
          (va urma)

ARCA LUI NOE (9)

de Jercan D. Alexandru, Feteºti

EVANGHELIA PRIN INTERNET
Tinerii interesaþi de lucrul 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:

Grãdiniþa Româno-Americanã, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/lazam/

Biserica AZª Focºani
www.advent.ro
Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
http://www.ccs.ro

SCOAR
http://members.xoom.com/intercer/scoar/

Revista  �Echilibru�
http://members.xoom.com/intercer/echilibru/

Adrese de Biserici AZª
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/biserici

�Telefonul Speranþei SOS�, Tg.Mureº
http://members.xoom.com/intercer/sos/
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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 17 (30)

Tucker 02.

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.17/ 30  Tucker 02.

de L.E. Tucker

traducere: Valeriu Burciu

�ªi viaþa veºnica este aceasta: sã Te cunoascã  pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat, ºi
pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu�.

Cineva poate întreba: �Oare avem viaþa veºnicã atunci când cunoaºtem, când ºtim cã
existã Dumnezeu ºi cã Isus a murit pe cruce?� Rãspunsul este: Nu! Dar fiecare am trecut sau
vom trece printr-o experienþã care ne va ajuta sã înþelegem ce înseamnã sã cunoaºtem.

Când un tânar îºi cautã o tovarãºã de viaþã ºi  întâlneºte o tânãrã despre care gândeºte cã
ar putea sã devinã soþia lui, în zilele urmãtoare încearcã s-o cunoascã  tot mai bine. Astfel
începe perioada de curtenie, cînd ce doi se întâlnesc adesea, îºi comunicã ideile despre viaþã
ºi abia când s-au cunoscut bine ºi când, fãrã sã-ºi dea seama între ei se înfiripã iubirea reciprocã,
abia atunci se cãsãtoresc. Textul nostru spune: �ªi viaþa veºnicã este aceasta: sã Te cunoascã
pe Tine�. A-L cunoaºte pe El înseamnã a-L iubi pe El ºi a-L iubi pe El înseamnã a-L servi pe El!
Dumnezeu sã  ne ajute sã-L cunoaºtem pe El astãzi. ªi cunoscându-L, sã-L iubim cum nu
L-am iubit niciodatã mai înainte. Aceastã iubire sã ne facã sã supunem vieþile noastre în  totalã
ascultare faþã de El.

Vreþi sã-L cunoaºteþi  mai bine? Vreþi ca Isus sã fie mai real în viaþa dumneavoastrã de
fiecare zi? Adesea poate vi se pare cã El este prea departe, prea distant. Dar amintiþi-vã cã
fãgãduinþele Lui sunt pentru dvs.

Existã patru cãi prin care fiecare persoanã poate avea permanent contact cu Domnul Isus

 Cum poate Isus sã fie mai real în viaþa de fiecare zi

Dumnezeu ne zice: �Nu vã mai gândiþi la ce a fost mai înainte ºi nu vã mai uitaþi la cele vechi!
Iatã, voi face ceva nou ºi-i gata sã se întâmple�. Isaia 43:18-19.

Iatã o altã rugãciune folositoare: �Doamne, ajutã-mã sã accept cu bucurie lucrurile pe

care nu le pot schimba, sã am curajul sã schimb lucrurile pe care le pot schimba ºi dã-mi
înþelepciune sã observ diferenþa dintre ele�. Noi toþi avem nevoie sã începem fiecare zi cu
acceptarea a ceea ce Dumnezeu  permite sã vinã asupra noastrã  în acea zi, cu curajul de
a înfãptui  totul dupã voia Sa ºi prin puterea Sa ºi cu înþelepciunea de a discerne prin Spiritul
Sãu cât de departe sau aproape sã mergem în orice situaþie�.

 4. Cum sã trãim fiecare zi?

Felul cum Isus poate fi real pentru noi în tot timpul zilei este exprimat în Isaia 26:3. �Celui cu inima
tare, Tu-i chezãsluieºte pacea; da, pacea, cãci se încrede în Tine�. Traducerea King James
spune: �Pe cel ce se încrede în Tine, Tu  îl vei þine în perfectã pace�. Nu vã place aceastã
�perfectã pace?� Pacea noastrã este ca valurile mãrii,  astãzi suntem sus  ºi  mâine jos în adâncurile
înfrângerii. Dar Dumnezeu vrea ca noi sã trecem prin viaþã într-o desãvârºitã pace. Când citim
Biblia ºi ne rugãm  este ca ºi cum am intra într-o camerã  a experienþelor în mintea noastrã. Este
ca ºi cum intrãm într-o clasã unde Dumnezeu este profesorul iar noi suntem elevii. In timpul zilei,
când noi trebuie sã lucrãm sau sã mergem dupã treburile noastre zilnice, ne putem aduce aminte
despre ceea ce am învãþat despre Dumnezeu ºi, împreunã cu El, reintrãm în aceastã camerã
imaginarã a experienþei unde am fost mai întâi împreunã cu Creatorul nostru. Aceasta înseamnã
a rãmâne în El, aþintindu-ne mintea spre El. Dacã e posibil, chiar la lucrul nostru putem avea o
micã  Biblie sau Nou Testament. Când se  iveºte ocazia,  putem citi un verset sau mai multe ºi aºa
reintrãm în camera  experienþei devoþionale. ªi astfel noi ne reamintim gândurile sfinte. Dacã nu e
posibil sã avem o micã Biblie la lucrul nostru, putem sã avem o foaie de hîrtie pe care am scris
câteva versete Biblice; de exemplu, despre gingaºa compasiune a lui Isus pentru noi ºi despre
suferinþele ºi moartea Sa pentru pãcatele noastre. Noi creºtem în viaþa creºtinã prin eforturi
personale care ajuta la creºtere. Noi creºtem hrãnindu-ne cu Hristos. Orice efort vom face trebuie
sã se concentreze asupra unei neîntrerupte simþiri a prezenþei Domnului în viaþa noastrã. Ascultând
cu urechea credinþei,  vom auzi vocea Sa mângâietoare. Privind cu ochii credinþei,  ne putem
încãlzi ºi desfãta în zâmbetul Sãu încurajator.

Astfel putem cunoaºte pe Cineva apropiat care zice: �Iatã cã Eu sunt cu voi în  toate
zilele, pânã la sfârºitul veacului�, Matei 28:20. Prea adesea temperamentul nostru iute ºi
nesãbuit ºi limba noastrã înfierbântatã - acestea sunt cauzele care ne fac sã pierdem pacea.
Dacã am putea sa învãþãm sã þinem mintea noastrã fixatã asupra lui Hristos, nu numai cã Isus
ar fi mai real pentru noi, dar am cunoaºte  puterea  lui Dumnezeu în vieþile noastre.
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Hristos ºi atunci nevoile sale spirituale vor fi satisfãcute. Pe baza autoritãþii preþiosului Cuvânt,
dacã veþi urma aceste patru cãi simple, Hristos va fi mult mai real
în viaþa dv. în viitor decât a fost în trecut.

1. Cum sã citim Biblia?

Existã un fel de a citi Biblia, care face pe Isus Hristos real
pentru noi.Trebuie sã luaþi fãgãduinþele lui Dumnezeu ca pe glasul
Lui care vã  vorbeºte personal. Un cãpitan de vapor, care era
necredincios, a fost atins de o boalã fatalã în mijlocul oceanului.
El a chemat pe doctorul vaporului. Doctorul i-a spus cã nu va mai
avea de trãit mai mult de 24 ore. El s-a înspãimântat, cãci  nu era

pregãtit pentru moarte. A trimis repede dupã primul matelot, un om numit Williams. El i-a zis:
Wiliams, doctorul mi-a declarat cã nu am de trãit mai mult de 24 ore. Ia-þi o Biblie ºi citeºte-mi
ceva. Am nevoie de ajutor. Voi muri, citeºte-mi ceva din Biblie ºi  roagã-te cu mine� Williams
a rãspuns: �Cãpitane, în toþi  aceºti ani, niciodatã nu mi-ai dat o poruncã de care sã nu ascult,
dar acum mi-ai poruncit ceva ce nu pot împlini. Nu am o Biblie ºi nici nu ºtiu sã mã rog�.

Cãpitanul  a chemat atunci pe matelotul secund, care i-a dat un rãspuns asemãnãtor. Tho-
mas, secundul, a zis: �Capitane, totdeauna þi-am ascultat ordinile, dar acum nu pot. Nu am o
Biblie ºi nu ºtiu sã mã  rog. Mama mea m-a învãþat sã mã  rog când eram copil, dar am uitat.
Totuºi am vãzut o declaraþie. Wilie citi: �Isus a fost strãpuns pentru pãcatele lui Willie, Isus a
fost zdrobit pentru fãrãdelegile lui Willie. Pedeapsa, care dã pace lui Willie, a cazut peste Isus
ºi prin rãnile lui Isus este tãmãduit Willie�. Cãpitanul a zis: �Bãiatule, citeºte încã odatã ºi pune
aici numele cãpitanului tãu�. Iarãºi cu respect a citit Willie: �Isus a fost strãpuns pentru
pãcatele lui John Clout, Isus a fost zdrobit pentru fãrãdelegile lui John Clout. Pedeapsa, care
dã pace lui John Clout, a cãzut peste Isus ºi prin rãnile lui Isus este  tãmãduit John Clout�.
Cãpitanul a repetat iar ºi iar acest text minunat, punând numele sãu. În sfârºit lumina cereascã
a biruit sufletul sãu întunecat. El L-a primit pe Acela care l-a salvat din întunericul sãu. �Dacã
cineva este în Hristos este o fãpturã  nouã. Cele vechi s-au dus: iatã ca toate lucrurile s-au
fãcut  noi�. 2 Corinteni 5:17.

Prietene, eu vreau sã-mi pun numele în acest text: �Dacã eu sunt în Hristos, sunt o
fãpturã  nouã.�  Tu nu vrei sã-þi pui numele tãu? Iatã un alt exemplu: Evrei 13:5, o foarte
preþioasã fãgãduinþã: �Nicidecum  n-am sã te las, cu nici un chip nu te voi pãrãsi�. Ascultã,
când citeºti acest text în Biblie, pe cine reprezintã  cuvântul  �te�?  Te reprezintã pe tine! Pune-
þi numele în acest text. Aceasta va face pe Hristos mai real, mai aproape de tine. Când  El zice:
�Cu nici un chip (sau niciodatã)  nu te voi pãrãsi�, acest cuvânt  �Te�  eºti  �tu�. Crede aceasta!
Atunci  binecuvântarea vine, deoarece Hristos este cu tine ºi niciodatã nu te va pãrãsi.
Acesta este primul pas prin care Hristos devine mai real în viaþa ta. Primeºte ºi pãstreazã
fãgãduinþele lui Dumnezeu din Biblie pentru tine, individual ºi personal. �Dacã Cuvântul lui

Dumnezeu ar fi studiat aºa cum ar  trebui, oamenii ar avea o înþelepciune,
un caracter nobil ºi o stabilitate în scopuri, cum rar se vede în aceste
vremuri�. E. G. White.

2. Cum sã ne rugãm?

Existã un mod de a ne ruga în aºa fel încât Hristos devine mai real

pentru noi. Adevãrata rugãciune este �deschiderea inimii cãtre Dumnezeu
ca unui prieten�. Când vã rugaþi, vorbiþi lui Isus exact aºa cum vorbiþi cu
cel mai drag prieten. Vorbiþi-I simplu ºi natural. Nu gândiþi cã  trebuie sã

folosiþi cuvinte pompoase. Vorbiþi lui Dumnezeu în limbajul vostru. El înþelege. �Sã aducem
înaintea lui Dumnezeu nevoile noastre, bucuriile, necazurile, grijile ºi temerile noastre. Poverile
noastre nu-L vor împovãra  ºi nici nu-L vor obosi. El, care þine socoteala  pânã ºi de perii
capului nostru, nu rãmâne indiferent faþã de nevoile copiilor Sãi. Sã aducem înaintea Lui tot
ceea ce ne apasã. Nimic nu este prea greu pentru El, pentru cã  El este cel care þine lumile ºi
guverneazã întregul Univers. Nimic din ceea ce, într-un fel oarecare, are legãturã cu pacea
noastrã nu este prea neînsemnat pentru ca El sã nu-l ia în seamã. În experienþa  noastrã nu
existã un capitol prea întunecat pentru ca El sã nu-l poatã citi ºi  nici încurcãturi aºa  de dificile
pe care El sã nu le poatã rezolva�. (Calea catre Hristos, p. 101)

Cea  mai uºoarã cale de a înãlþa cum sã ne rugãm este sã  lãsãm pe Dumnezeu Însuºi
sã ne arate cum.  În Biblie existã multe rugãciuni. Fiecare rugãciune se potriveºte cu diferite
situaþii. Putem folosi propriile cuvinte ale lui Dumnezeu pentru a gãsi raspunsul la orice problemã
prin rugãciune. De exemplu, dacã simþi cã ai fãcut ceva greºit ºi doreºti sã te asiguri de mila lui
Dumnezeu, de iertare ºi primire, roagã-te rugãciunea lui David asa cum e scrisã în Psalm 51. Ia
aminte la urmãtoarele cuvinte inspirate: �Zideºte în mine o inimã curatã, Dumnezeule, pune în
mine un duh nou ºi statornic. Nu mã lepãda de la Faþa Ta ºi nu lua de la mine Duhul Tãu cel Sfânt.
Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii Tale ºi sprijineºte-mã cu un duh de bunãvoinþã�. (Ps.51:10-12).

Vedeþi,  prieteni,  Dumnezeu ne-a dat chiar rugãciunile de care avem nevoie. Cuvântul
Sãu nu se va întoarce la El fãrã rod. Aceasta este fãgãduinþa Lui. Putem sã ne încredem în
Cuvântul Sãu. Dacã folosim chiar propriile cuvinte ale lui Dumnezeu când ne rugãm cãtre El,
minunate rezultate se pot obþine. Începe rugãciunile tale cu Biblia Ta. Mergi la Cuvântul lui
Dumnezeu sã  te pregãteascã pentru rugãciune. Intrã în atmosfera rugãciunii prin poarta
sfîntã a Scripturii. Tot cerul aºteaptã sã-þi ajute sã  înveþi cum sã te rogi.

3. Cum sã începem fiecare zi?

Existã  o cale de a începe fiecare zi astfel ca Isus sã devinã mai
real pentru noi. Isus a fãgãduit cã El va locui în inimile noastre în fiecare
zi prin Spiritul Sfânt. El spune: �Iatã Eu stau la uºã ºi bat. Dacã aude
cineva glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra la el, voi cina cu el ºi el cu
Mine�. Apocalipsa 3:20.

Avem nevoie sã ne consacrãm din nou lui Isus în fiecare dimineaþã.
Primul gând dimineaþa trebuie sã fie la  Isus. �Sã ne consacrãm lui

Dumnezeu în fiecare dimineaþa; sã facem din aceasta prima noastrã lucrare. Rugãciunea
noastrã sã fie: �O, Doamne, primeºte-mã sã fiu cu totul al Tãu. Aºez toate planurile mele la
picioarele Tale. Folseºte-mã astãzi în serviciul Tãu. Rãmâi cu mine ºi lasã ca tot ceea ce fac
sã fie fãcut în puterea Ta�. Aceasta este o lucrare ce trebuie sãvârºitã zilnic. Sã ne consacrãm
în fiecare dimineaþã lui Dumnezeu, pentru ziua aceea. Sã-I spunem toate planurile noastre, ca
ele sã fie aduse la îndeplinire sau abandonate, dupã cum va hotãrî El în providenþa Sa. In
acest fel, zi de zi ne putem încredinþa viaþa în mâinile lui Dumnezeu ºi astfel, viaþa noastrã va
fi din ce în ce mai mult modelatã dupã viaþa Domnului Hristos�. (Calea cãtre Hristos, p.70-71).
Pentru a începe ziua cu Dumnezeu  trebuie sã-L rugãm pe El cu o searã înainte sã ne
trezeascã dimineaþa. Aþi auzit vreodatã fãgãduinþa ceasului deºteptãtor? Se gãseºte în Isaia
50:4. �El îmi trezeºte, în fiecare dimineaþã, El îmi trezeste urechea sã ascult cum ascultã niºte
ucenici.� Domnul ne spune cã  EL vrea sã ne trezeascã dimineaþa dacã noi am învãþat sã ne
încredem în El ºi  atunci ne vom deºtepta cu o ureche gata sã asculte de chemarea Lui. Dumnezeu
doreºte copiilor Lui sã priveascã fiecare zi ca o experienþã nouã  în credinþã, speranþã ºi
bucurie. Putem începe fiecare zi cu  asigurarea cã este în adevãr o Nouã zi, deoarece


