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  Jana Cristea

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

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.3 (31), Martie 1999

ISUS ªI MISIUNEA TINERILOR
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Orizontal:1.Bãrbat levit
care împreunã cu Þadoc oficia
serviciul de preoþie - Arma cu care
Ioab l-a omorât pe Absalom.
2.Bãtrân din Galaad care s-a îngrjit
de împãratul David ºi oastea lui în
timpul fugii acestuia de Absalom -
Intrare în Iabes! 3.Numãr (abr) -
Luptãtori pãgâni locuitori ai
Ierusalimului, bãtuþi de David, dupã
înfrângerea acestora. 4.Þinut locuit
de sirieni trecut sub controlul lui
David, dupã înfrângerea acestora.
5.Þesãtura cu care David ºi
slujitoruii lui s-au încins cu ocazia
morþii lui Abner - Soþia lui David,

fiica lui Saul. 6. Chip fãrã chip!... - Timp de 40 , a domnit David  peste poporul Israel. 7. Fiu al
Þeruiei, frate cu Ioab ºi Abiºai, care a fost ucis de Abner cu capãtul de jos al suliþei - Numele
proorocului lui David, precum ºi al unuia dintre fiii lui nãscuþi la Ierusalim. 8.Îi tace gura... - Acum
(pop.) - Dumnezeul meu (ebr.). 9.Cel mai bun - Aliaj metalic din care David a luat foarte mult din
cetãþile împãratului din Teba dupã ce acesta a fost învins - 65 filisteni! 10.Creator artistic, aºa
cum a fost David (pl.) - Cetate în þinutul lui Iuda unde chivotul Domnului a stat trei luni.
11.Instrument cu coarde cu care evreii Îl lãudau pe Dumnezeu - Vehicule de luptã folosite de
ostaºii lui David.

Vertical:1.Cãpetenia oºtirii lui Saul ucisã de cãtre Ioab, slujitorul lui David, nedreptate
amarnic plânsã de împãrat - Conducãtorul oºtirii lui Absalom, pus în locul lui Iaob care era de
partea lui David. 2.Cuvânt cu semnificaþia de poet naþional - Împãratul împãraþilor, vlãstar din
spiþa lui David. 3.Corp de lirã! - Masa datã de David la Hebron în cinstea lui Abner ºi a celor 20
de bãrbaþi ce-l însoþeau - Capãtul pãmântului! 4.Turta de aluat nedospit - Animale domestice
care tractau chivotul Domnului în drum spre Ierusalim (sing.). 5.Articol personal - Luptãtor pe
cal, o elitã a oºtirii lui David. 6.Puri (sing) - Mãrime (sing). 7.Nume generic ce-l simbolizeazã pe
Satan - Manifestãri divine fãcute de Dumnezeu ºi în timpul vieþii lui David. 8.Bãrbat al lui
Dumnezeu care a avut 8 fii, ultimul fiind David. 9.Grupe de luptãtori ale lui David care atacau
duºmanul luând-l prin surprindere - Intrare în Galaad! 10.Þiitoare a lui Saul la care a intrat
Abner, certându-se astfel cu Iº-Boºet fiul lui Saul - Locul pe care se aduceau jertfe Domnului.
11.Animale domestice folosite de o parte a oºtirii lui David - Stare sufleteascã simþitã de noi
dupã ce ne mãrturisim pãcatele noastre Domnului.
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de Jercan Dãnuþ Alexandru. Feteºti



Nr.3, martie 1999UNU - revistã de dialog iniþiatã de tinerii adventiºti din Slobozia

19

A B O N A M E N T E  1 9 9 9

Scopul revistei UNU este de a realiza un dialog între
tinerii adventiºti, prin prezentarea de experiente, 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.

*Interviu.............................3-4

*Convenþia liderilor de

tineret.....................................5

*Companionii .......................6

*Frânturã de realitate ...........7

*Meditaþie biblicã ................8

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

*Evanghelia prin Internet...11

*Tânãrul pentru cãsãtorie..12

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.

*Stiri de pe tot globul .......13

*Punctul pe  i ....................14

*Experienþe .......................15

*Sãnãtatea .........................16

*Dumnezeul nostru

minunat..............................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 noºtri 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 ªI 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. Salutãm, de asemenea, pe cititorii noºtri din alte þãri unde ajunge revista.

Fie ca Domnul sã ne ajute pe toþi sã fim gata pentru revenirea Sa!

BULETIN

REÞEAUA
ADVENTISTÃ

DE PRESÃ

Buletinul Reþelei Adventiste de Presã
 Oferã informaþii cu privire la

evenimentele ºi valorile Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea ºi la climatul
socio-religios.

O publicaþie care apare lunar.
Abonamentele se pot face pe

adresa de mai jos ºi costã 1500
lei/numãr.

Tel/Fax 323.60.31
E-mail: viodima@fx.ro

Str.Romulus 59, Bucureºti
sector 3, cod 74238

- Buletin editat de Dep. Comunicaþii al Uniunii Române A.Z.S. -
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Rezolvarea rebusului �Cu gândul la Net`98�
Orizontal:1.Prevestire; 2.OO - Antene; 3.Labirint; 4.IB - RPM;

5.Tãvãluguri; 6.Oral - Sus; 7.Cameramani; 8.IL - Agata - Du; 9.Abil - Ordin;
10.Nepãtrunse.

Vertical:1.Politician; 2.Roabã - Albe; 3.Vom - IP; 4.Vãicãrealã; 5.ENR -
Larg; 6.Stimulator; 7.Ten - Mãru; 8.Intrusã - DN; 9.RE - Prundiº; 10.Emisiune
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Reporter - În calitate de Director de tineret la Conferinþa Moldova, vã
rugãm sã ne spuneþi câteva cuvinte despre direcþia de lucru a Bisericii în
cadrul Departamentului Tineret.

Marius Stãnescu - La acest moment întreaga lucrare cu tineretul este
orientatã spre misiune. Þinta noastrã este sã conducem pe tineri la Hristos.
Ceea ce este important însã este faptul cã misiunea decurge din toate
programele de tineret. Se urmãreºte dezvoltarea tinerilor ca oameni ai acestui
context cultural ºi temporal; se are în vedere din ce în ce mai mult conectarea
tinerilor la viaþa Bisericii, în aºa fel încât Biserica sã devinã o a doua casã ºi,
nu în ultimul rând, orientarea spre ceva constructiv în plan social ºi chiar
profesional.

R. - Cum apreciaþi rolul tinerilor în vederea campaniei Fapte 2000 ºi a
celorlalte lucrãri misionare ale Bisericii?

M.S.- Fiecare proiect misionar este o ocazie pentru tineri, în care
creativitatea ºi entuziasmul îºi gãsesc exprimarea în cele mai diferite forme.
Cred cã la inima unui tânãr, accesul cel mai sigur are de-a face cu un alt
tânãr.  Din acest motiv consider foarte important ºi eficient rolul tinerilor în
misiune. Cât priveºte FAPTE 2000  tinerii sunt realmente câºtigaþi de idee ºi,
cel puþin în Conferinþa noastrã, au planuri concrete de acþiune.

 R. - Care este starea de fapt în mijlocul tinerilor din comunitãþi?
M.S.- Datoritã programelor EXPLO ºi COMPANIONI tinerii organizaþi

în jurul acestor programe sunt deosebit de activi ºi consider cã ºi împliniþi,
evident nu în totalitate absolutã, dar continuãm dezvoltarea. Problema cea
mai acutã, actualmente, este cea a categoriilor de tineri din afara acestor
programe. Aici suntem într-un real impas ºi trebuie sã recunoaºtem cã soluþiile
de care dispunem deocamdatã nu fac decât sã "tragã de timp", în speranþa
cã vom reuºi sã gãsim timpul necesar pentru punerea la punct a unui plan,
care sã rãspundã ºi nevoilor acestei categorii ( lipsitã de beneficiile programelor
actuale).

R. - Ce metode specifice aplicaþi în lucrarea de tineret, pentru a
îmbunãtãþi lucrarea cu tinerii?

M.S - În general toate proiectele noastre sunt bidimensionale. În primul
rând avem în vedere dezvoltarea spiritualã ºi personalã, pentru ca a doua

-  M a r i u s  S t ã n e s c u  -

 D i r e c t o r  d e  t i n e r e t  l a

C o n f e r i n þ a  M o l d o v a

Micu Damian, Dor Mãrunt - �Revistele primite pânã
acum sunt bogat inspirate, pline de încurajãri, învãþãturi,

sfaturi. Avem o veste bunã: tinerii din Dor Mãrunt se întâlnesc atât în Sabat
cât ºi în cursul sãptãmânii, studiind din Cuvântul Domnului, având pãrtãºie
unii cu alþii, cãutând aplicaþii practice, cântând ºi rugându-ne, împãrtãºind
experienþe. În special cântãrile ne entuziasmeazã. Dorim sã slujim Domnului!�

RETETE  CULINARE

Salatã de þelinã ºi morcovi.
1 þelinã mare, 3 morcovi, eventual un mãr, 2 linguri ulei,

3-4 linguri suc de lãmâie, sare.

Þelina ºi morcovii se rad pe rãzãtoarea mare. Dupã
aceea se amestecã cu uleiul, sarea ºi sucul de lãmâie.

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Tineri  pentru misiune

P O ST A  R E D A C TI E I

*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
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    Lenuº  ªerban, Gura Vãii

dimensiune (misiunea) sã devinã o consecinþã fireascã a acestei dezvoltãri.
Dintre metodele folosite amintesc: întâlnirile sãptãmânale, una în sabat ºi
alta extra-sabat; mergem pe înlocuirea "show"-urilor cu activitãþi la care sã
participe activ cât mai mulþi tineri ºi care sã-i solicite ºi în  timpul sãptãmânii.
Suntem preocupaþi în mod deosebit de crearea unei reþele pentru adunarea ºi
redistribuirea materialelor pe tot teritoriul Conferinþei, în aºa fel încât fiecare
sã ofere ºi sã primeascã. În acest fel ne creem ºi un centru de resurse,
propriu.

 R. - Ce evenimente deosebite pentru activitatea de tineret sunt
programate în acest an?

M.S. - Cele mai importante evenimente ar fi:

*   Timotei '99, aceastã manifestare se desfãºoarã în principalele 4 centre
(Suceava, Iaºi, Galaþi, Bacãu) 2 Aprilie - 23 Mai;

 *  Minicamporee Companioni - 2 Mai '99;

 *  Minicamporee Explo -30 Mai 99;
 *  Taberele de varã Explo si Companioni) în lunile Iulie-August;

 *  Fapte 2 000 - septembrie;

 *  Festivalul de creaþie ºi interpretare Braºov ( octombrie '99);
 *  Tabere formare instructori (Explo ºi Companioni);

R. - În încheiere, vã rugãm sã adresaþi un mesaj pentru tinerii care
citesc revista �UNU�!

M.S. - Nu lãsa nici ºcoala, nici Biserica sã-þi limiteze educaþia! Învaþã
mai mult decât îþi cere ºcoala ºi fii mai spiritual decât te face biserica! Mergem
înainte!

A  spus  cineva  odatã  cã  OMUL  a  primit  cele  mai  multe  ºi  cele  mai
minunate  daruri.  I  s-a  dat  totul,  dar . . .  cu  împrumut !

Cerul  i-a  dat  suflarea,  pãmântul  i-a  dat  trupul,  focul  i-a  dat  cãldura,
aerul  respiraþia,  lumea  i-a  dat  locuinþa,  faima  ºi  onorurile.  Prietenii  i-au  dat
tovãrãºia,  pãrinþii  l-au  crescut  ºi  i-au  dat  educaþia,  iar  învãþãtorii - înþelepciune.
Cãsãtoria  i-a  dat  iubire  ºi  copii,  iar  timpul  i-a  dat  vârsta  ºi  coacerea.

Într-o  zi . . . toate  acestea  i  se  iau !
Lumina  începe  sã  apunã,  roþile  sã  scârþâie,  copiii  pornesc  cãlãtoria

mai  departe,  lãsându-ne  cuibul  gol ;  aurul  rugineºte  ºi  îºi  pierde  strãlucirea,
prietenii  pier  înghiþiþi  de  vremuri,  tovãrãºiile  se  rãcesc,  cununile  câºtigate  se
ofilesc,  casele  devin  friguroase,  tovarãºul  de  viaþã  îþi  spune  �adio�,  poporul
pentru  care  ai  luptat  nu  te  cunoaºte,  zborul  tinereþii  se  împiedicã  de  tine,
steaua  þi-apune,  cerul  îþi  cere  suflarea,  iar  pãmântul  îþi  cere  trupul  care  se
întoarce  în  þãrânã . . .

Atunci,  ce-þi  mai  rãmâne  �chiriaºule� ?  Dacã  Dumnezeu  nu  ai,  ce  ai ?
Pentru  cã,  da,  în  ciuda  diferitelor  pãreri,  existã  un  Dumnezeu care   încã
aºteaptã . . .

Sã-I  rãspundem  deci ! . . .

  (înþelegându-L  mai  bine)

    -- ultima parte --

Dumnezeu  care  aºteaptã

 
DUMNEZEUL   NOSTRU   MINUNAT

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

interviu realizat de Lucian Mihãilescu, Slobozia

�Niciodatã vreo generaþie din trecut nu a fost chematã de a face faþã
unor evenimente atât de solemne; niciodatã mai înainte nu au fost pândiþi
tinerii ºi tinerele de primejdii atât de mari cum îi pândesc azi.

ªi pentru tineretul care trebuie sã meargã în lume, sã lupte cu momelile
pãcatului, - patima dupã strângerea de bani, dupã distracþii ºi îngãduinþi,
petreceri, lux ºi extravaganþã, întrecerea altora, fraudã, jaf,ruinã,   - care sunt
învãþãturile pe care ar trebui sã le primescã ?

În mijlocul tuturor tulburãrilor, primejdiilor ºi luptelor vieþii, singura regulã
este de a face ceea ce spune Dumnezeu:�Orânduirile Domnului sunt drepte�
Ps.19,8 ºi � cel ce face aceasta, în etern nu se va clãtina.� Ps.15,5

(E.G.White, Educaþie pag.226-227)

citat selectat de Mariana Boiariu, Sibiu

SPIRITUL PROFETIC! Vasile Tifrea, Atlanta, Georgia, SUA: Mulþumesc Lui Dumnezeu cã
v-am gãsit. Suntem o familie intratã de curând în slujba lui Dumnezeu (19
iulie 1997).Dorina ºi Vasile,Atlanta, Georgia.

Mirela & Viorel Onofrei, Madrid: Cu toatã inima alãturi de dumneavoastrã.
Rodica & Corneliu Pop, U.S.A.: Vã dorim bogate binecuvântãri cereºti

la tot efortul ºi osteneala depusã. Dumnezeu sã fie alãturi de voi în continuare!
Ionel Calotã, pastor Ploieºti. Multe salutãri din Ploieºti!
Kantor Erika, Sorin, Daniel,  Austria: Foarte reuºitã pagina, dar mai

ales ideea ºi scopul pentru care lucraþi. Dumnezeu are nevoie de oameni
care sã-ºi foloseascã talanþii în slujba Lui ºi a semenilor! Mã bucur cã am
gãsit mulþi �vizitatori� ai paginii de care nu mai auzisem nimic de multã vreme...
Domnul, în nemãsurata Lui dragoste se va îngriji de voi, cei ce îngrijiþi aceastã
paginã, dar ºi de toþi �vizitatorii� ei, sunt sigur de asta!

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

S Ã N Ã T A T E

(va urma)

Alcoolismul este una dintre cele mai îngrijorãtoare probleme medicale ºi
sociale din câte existã la ora actualã în România.  Unele dintre urmãrile abuzului
de alcool sunt evidente chiar în lipsa studiilor ºtiinþifice riguroase.  Existã o legãturã
de netãgãduit între consumul de alcool ºi unele aspecte legale ºi sociale:  accidente
de circulaþie, crime, violenþã, etc.  Datele medicale au arãtat o asociere foarte
strînsã între alcool ºi unele boli grave cum ar fi:  cancerul de laringe, faringe, ciroza
hepaticã ºi altele.  Totuºi foarte puþini oameni sunt conºtienþi de pericolele a ceea
ce numesc ei consum moderat de alcool.  Existã studii care aratã cã alcoolul
consumat chiar în cantitate �moderatã� poate sã creascã riscul de atac vascular
cerebral (hemoragie cerebralã ºi paralizie) de pânã la 3 ori.  Alte studii au arãtat cã
oricât de micã ar fi cantitate de alcool ingeratã, aceasta creºte riscul de cancer de
sân la femei, de pînã la 1,5 ori. Consumul moderat de alcool nu este un factor
protector împotriva infarctului miocardic, aºa cum s-a crezut datoritã unor date
raportate cu mai mulþi ani în urmã.*

Alcoolul etilic are efecte nefaste totuºi nu este singura substanþã care
cauzeazã dependenþã la om.  În continuare am vrea sã prezentãm una din acele
substanþe care se ascunde sub o mascã mult mai prezentabilã decât alcoolul ºi
tocmai de aceea, face mai multe victime.

NOTA: *  S-a crezut cã deoarece alcoolul ar duce la creºterea nivelului de HDL
colesterol (colesterol benefic), el ar avea un efect protector împtriva infarctului miocardic.
Date mai recente aratã cã creºterea fracþiunii HDL2 - cu efecte protectoare, este favorizatã
de exerciþiu fizic ºi nu de consumul de  alcool.

Cu câþiva ani în urmã, dr. Witt, un zoolog de formaþie, studia tehnicile de
construcþie ale unei specii de pãianjen, pãianjenul austriac.  Acesta þese o plasã
care constituie una dintre cele mai simetrice reþele din naturã.  Spre necazul
cercetãtorului pasionat, aceºti pãianjeni îºi þeseau plasele numai în timpul celei
mai rãcoroase ºi mai întunecoase pãrþi a nopþii.  Era deja sãtul de veghea
îndelungatã pe care experimentele sale i-o pretindeau noapte de noapte.  Aºa cã
a cerut de la un farmacist un medicament care sã determine pãianjenii sã lucreze
în timpul zilei.

 Ducându-se la depozitul sãu, farmacistul a luat un flacon de cafeinã, unul
dintre stimulanþii cei mai bine cunoscuþi.  Dupã ce pãianjenul a consumat sucurile
îmbibate de cafeinã ale unei musculiþe special pregãtite, dr. Witt a distrus plasa ºi
a aºteptat cu mare nerãbdare ca pãianjenul sã-ºi reconstruiascã plasa în timpul

Mihaela Nedelcu, Betesda -
�Cel mai mult mi-a plãcut atmosfera,
faptul cã m-am întâlnit cu mulþi prieteni
ºi cã mi-am fãcut mulþi prieteni. Multe
din ideile pe care le-am auzit aici le-
am însuºit cu specificul tinerilor din
comunitatea mea.  Deja am un plan
cu fiecare tânãr în parte sã-l motivez
pentru ceea ce are de fãcut în mod
personal.�

Emil Bãrcãceanu, Labirint,
Bucureºti - �Pentru fiecare persoanã
implicatã în lucrarea cu tineretul este
un impuls de a merge mai departe. Pe
plan relaþional, la fiecare întâlnire de
instruire se leagã relaþii ºi ai ocazia
sã cunoºti mulþi oameni. Totdeauna
pleci de aici cu un nou curaj, o nouã
consacrare. Acum doi ani m-am
consacrat o datã, iar acum mã
consacru din nou!

Echipa de lucru o am deja
fãcutã, iar când voi ajunge acasã îi voi
impulsiona sã lucreze ºi nu o sã le
spun nimic din ceea ce am aflat aici,
ci doar o sã pun în practicã. Ei trebuie
sã observe schimbarea din ceea ce
se va întâmpla în mod real, practic ºi
nu din teorie.�

Mirela Luntraru, Cojanu -
�Þinând cont de faptul cã particip
pentru prima datã la o întâlnire de
genul acesta pot sã spun cã sunt
mulþumitã de ceea ce am învãþat aici.

În perioada 26-28 martie, a  avut loc la Amara (Ialomiþa), convenþia
liderilor de tineret din Conferinþa Muntenia. Într-un cadru specific tineresc, cei
prezenþi ºi-au deschis inimile în faþa lui Dumnezeu, ºi împreunã au fãcut noi
planuri pentru revitalizarea activitãþilor de tineret.

În continuare vã prezentãm câteva impresii ale participanþilior:

Singurul sentiment pe care-l am în
momentul de faþã este cã e
extraordinar sã te întâlneºti într-un
loc cu atâþia tineri, sã auzi atâtea
idei, sã vezi atâta unitate, unitate
în diversitate. Când voi ajunge
acasã voi încerca sã pun în
practicã ceea ce am învãþat aici ºi
sper sã reuºesc.�

Florin Dumitru, Slobozia
�Sã vã spun sincer, am o pãrere
extraordinar de bunã despre ceea
ce s-a întâmplat aici. Voi încerca
la rândul meu sã stimulez cât mai
mult activitatea tinerilor.�

Hermina Luntraru, Berca
- �A fost ceva frumos. Eu am mai
fost la întâlniri de genul acesta, ºi
este deosebit, îþi dã o energie pe
care nu o poþi þine în tine trebuie
sã o transmiþi. Voi încerca sã pun
în practicã cât voi reuºi.�

Valentina Holtei, Mizil - �În
primul rând mi-a plãcut atmosfera
tinereascã care schimbã efectiv
inima. Una e sã fii într-o comunitate
micã doar cu câþiva tineri (la noi
fiind o comunitatea micã), iar dintr-
o datã sã fii cu atâþia tineri, sã poþi
sã comunici, sã-þi exprimi ideile.
Pentru comunitatea noastrã cred cã
era nevoie de aºa ceva.�
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Într-un  rãzboi  al  Americii  cu  Coreenii,  un  soldat  coreean  pãzea  o
mare  magazie  cu  armament,  diferite  bunuri  ºi  alimente.  Santinela  era
sus  pe  un  deal,  de  unde  putea  sã  vadã  împrejurimile  foarte  bine. Un
ofiþer american,  care  avea  cu  el  o  grupã  de  soldaþi, le spuse într-o zi :
�Acela  dintre  voi,  care  are curajul  sã  se  ducã  sã  împuºte  santinela
coreeanã,  va  merge  acasã  o  lunã  de  zile.�  Unul  din  soldaþii  americani
a  zis  cã  se  duce    el.  Dupã  ce  trecu  ora  de  doisprezece  noaptea,  când
se  considera  cã  santinela  coreeanã  este  obositã  ºi  tinde  sã  adoarmã,
americanul  ºi-a  luat  arma  ºi  s-a  îndreptat  spre  santinelã.  Când  ajunse
aproape  începu  sã  se  târascã  pe  coate  ca sã  nu fie observat.  La  o
distanþã  aleasã  de  el  se  opri  ºi  începu  sã-ºi  facã  o  groapã  pentru a-ºi
fixa  arma.  În  acel  moment  santinela  începu  sã  cânte  un  cântec.  ªi
cânta  aºa  de  frumos  în  miez  de  noapte  :  �Numai  Tu,  Doamne,  îmi  eºti
Bucuria  ºi  Salvarea  Vieþii  mele�.  În  momentul  acela  pe  soldatul  american
l-a  luat  o  ameþealã  ºi  arma  i-a  cãzut  din  mânã,  iar  când  îºi  reveni  luã
hotãrârea  sã  se  întoarcã  înapoi.  Pe  drum  se  gândea  ce  sã  spunã
ofiþerului,  ºi  îi  veni  ideea  sã-i  spunã  cã  ºi-a  pierdut  direcþia.  Când
rãzboiul  se  terminã,  li  se  dãdu  ocazia  soldaþilor  din  ambele  tabere  sã
se  întâlneascã  ºi  sã-ºi  spunã  între  ei  câteva  din  întâmplãrile  avute  în
rãzboi.  Atunci  soldatul  american  povesti  cele  întâmplate  în  misiunea  sa
nereuºitã  de  lichidare  a  santinelei  adverse.  Între  soldaþii  coreeni  era  ºi
cel  vizat  din  povestirea  americanului,  ºi  când  americanul  precizã  locul  ºi
data  cam  la  care  s-a  întâmplat  acþiunea,  santinela  ieºi  în  faþã  ºi  spuse
cã  el  este  cel  din  postul  acela.  Coreeanul  îºi  aminti  cã  intona  acea
cântare,  deoarece  acasã  la  el  o  cânta  cu  mama  ºi  soþia  sa  foarte  des.
Atunci  foºtii  duºmani  se  îmbrãþiºarã  plângând  de  bucurie  ºi  se  despãrþirã
ca  doi  fraþi.

Iatã,  dragii  mei,  ce  valoare  are  o  cântare  adusã  Domnului  în  miez
de  noapte.

 Sã  cântãm  Domnului  ºi  noi !  AMIN!

                                                                  trimisã de Iancu Ieremia, S.U.A.

�Numai Tu, Doamne...�
Companionii în acþiune !

Cu ocazia zilei de 8 Martie - Ziua mamei, companionii din Slobozia au
fãcut o surprizã plãcutã tuturor doamnelor ºi domniºoarelor aflate cu acea
ocazie în cel mai populat parc din oraº. Plini de entuziasm, tinerii le-au dãruit
cãte o felicitare, spunându-le ºi câteva cuvinte frumoase. Lumea a rãmas
uimitã de acest gest ºi majoritatea ºi-au arãtat deschis interesul de a afla
mai multe despre companioni.

a consemnat Marian Toma, instructor companioni, Slobozia

     M P A N I O N I I  -  T I N E R I

P R E G Ã T I T I   P E N T R U  V I A T Ã
        C

Convenþie COMPANIONI
Se spune cã unui ghiocel îi stã bine sã aparã din zãpadã cu un strigãt

de bucurie, aducând o veste bunã. Vestea bunã pentru mine ºi pentru
Conferinþa Moldova a fost �Convenþia companionilor� desfãºuratã la Câmpulung
Moldovenesc între 19-21 Martie �99.

Atunci printre foºnetele tainice ale stelelor ce priveau cu uimire la
mica planetã albastrã, printre susurul apei ce curge nepãsãtoare printre stânci,
printre sunetele stridente ale porþilor timpului ce se deschid spre un nou
mileniu, printre râsetele nepãsãtoare ale pãmântenilor, se auzea un glas, se
simþea o strângere de inimã. Noi, cei care am fost chemaþi pentru a-i purta pe
tineri ºi pentru a le îndruma paºii în aceastã lume degradatã de pãcat, ne-am
adunat pentru a ne uni forþele ºi pentru a pleca mai departe în drumul nostru.

Când rosteºti cuvântul �companion� nu te poþi gândi decât la ceva
frumos. Nu e uºor, e chiar greu, dar noi cei 70 de instructori veniþi din universul
lor, din probleme, bucurii, împliniri, am poposit pentru trei zile la picioarele
Mântuitorului ºi a celor învãþaþi pentru a ne reîmprospãta forþele, ca apoi sã
plecãm în lucrarea la care am fost chemaþi.

Aceste trei zile au fost zile de dezbateri, seminarii, rapoarte despre
ceea ce s-a fãcut, planuri pentru ce mai este de fãcut. A fost un moment de
oprire din cãlãtoria noastrã dar ºi de pãrtãºie alãturi de camarazii noºtri.

Seminariile ºi activitãþile au fost precum o meditaþie lângã un foc de
tabãrã sau ca o plimbare pe malul apei.

Rugaþi-vã pentru noi ºi sã ºtiþi cã ºi noi ne rugãm pentru aceastã mãreaþã
lucrare. Domnul care este nespus de îndurãtor ºi milostiv va rãsplãti fiecãruia!

 din parte grupului �Adventus�,  Moldova
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MESAJE

Ce  poate  face  o  familie  pentru  a  diminua  sau  controla  impactul  televiziunii
în  cãminul  ei ? Înainte  de  a  lua  o  decizie  în  privinþa  televiziunii  ar  fi
recomandabil  ca  familia  adunatã  sã  discute  despre  impactul  ei  pozitiv  sau
negativ,  analizând  programele  pe  care  le  vizioneazã,  dupã  criterii  care  reflectã
valori  familiale  ºi  religioase.  Trebuie  discutate  ºi  evaluate  programele  T.V.  într-
un  context  care  sã  vã  aducã  sprijinul  membrilor  familiei.  Dacã  copiii
dumneavoastrã  sunt  încã  mici,  o  a  doua  opþiune  ar  fi  sã  nu  folosim  televizorul
sau  sã se restrângã  programul  sau  criteriile  de  folosire  ale  acestuia.  O  altã
alternativã  ar  fi  sã  se  continue  vizionãrile  la  T.V. ,  chiar  dacã  existã  copii  mici,
dar  alegând  numai  anumite  programe,  care  expun  numai  valori  morale
pozitive.

Mulþi  pãrinþi  folosesc  tehnologia  video  pentru  a  înregistra  numai  anumite
programe :  religioase,  despre  naturã,  programe educative  ºi  altele,  care  nu  sunt
violente. De  altfel,  folosirea  videorecorderului  previne  expunerea  copiiilor  la
reclame  ºi  mesaje  hipnotizante.  Însã  indiferent  de  opþiunea  pe  care  o  veþi  alege,
aceasta  va  avea  beneficiile  ºi  problemele  ei.  Pe  de  altã  parte  nu  ar  fi  corect  sã
sperãm  cã  familiile  vor  folosi  aceeaºi  metodã  pentru  a  rezolva  problema. Foarte
trist  ar  fi  ca  familia  sã  aleagã  ultima  opþiune,  aceea  de  a  nu  face  nimic  în
privinþa  potenþialului  dezastruos  al  T.V.

Iatã  aici  motivele  pentru  care  familia  ar  trebui  sã  hotãrãscã  sã  controleze
potenþialul  negativ  al  T.V.   :

1. Dorinþa  de  a  proteja  relaþia  cu  ISUS  HRISTOS.
Renunþând  la  obiceiul  de  a  se  lãsa  subjugat  de  T.V. , poþi  avea  mai  mult  timp
sã-l  cunoºti  pe  Dumnezeu,  putând  controla  astfel  ºi  cãile  prin  care  pãtrunde
influenþa  rea  a  unei  societãþi  materialiste  ºi  iubitoare  de  plãceri,  care  distruge
relaþia  cu  Dumnezeu.

2. Necesitatea  de  a  îmbunãtãþi  relaþiile  familiale.
Când  obiceiul  acesta  va  fi  mai  controlat  familia  va  avea  mai  mult  timp  sã
comunice,  sã  se  roage,  sã  se  relaxeze  împreunã.

3. Controlând  T.V.  nivelul  educativ  ºi  puterile  minþii  se  vor  dezvolta.
Cel  mai  bun  substitut  al  T.V.  este  lectura.

4. Membrii  familiei  recupereazã  astfel  puterea  de  a-ºi  controla  viaþa.
Renunþând  la  acest  obicei  vor  achiziþiona  forþe  noi  pentru  a-ºi  realiza idealurile.
- Traducere din spaniolã (�El Sentinela�) Jana Cristea, Slobozia

F r â n t u r ã    d e    r e a l i t a t e
D r a g o s t e a

Ei, de aici încolo, stimaþi cititori, vom intra într-un ciclu de trei virtuþi pe
care le cunoaºte doar creºtinul. Este vorba despre dragoste, speranþã ºi
credinþã (vezi 1 Cor.13.13). Eu îmi propun  sã scot în evidenþã doar câteva idei
ºi aºtept eventuale completãri din partea dvs. pe adresa redacþiei.

Sã începem cu dragostea, cãci apostolul Pavel ne spune cã este cea
mai importantã dintre cele trei. Întradevãr, aºa este! Pavel cu inteligenþa sa
sclipitoare a intuit, ºi ne-a împãrtãºit ºi nouã faptul cã fãrã dragostea nu este
nimic. El spune cã dacã n-ar avea dragoste ar fi o simplã aramã sunãtoare
care face doar zgomot. Iar Ioan ne spune în prima sa epistolã (1Ioan 4.16) cã
Dumnezeu Însuºi este dragoste. În aceastã virtute stã de fapt marea noastrã
problemã.

Cele zece porunci  pe care Domnul le-a lãsat prin Moise pentru noi, se
pot reduce la o singurã esenþã: dragostea faþã de Dumnezeu ºi dragostea
faþã de semeni. Creatorul nostru a ºtiut destul de bine ce anume ne poate
apropia cel mai mult faþã de El.

Cred cã dragostea a fost deja sãditã încã de la crearea omului ºi apoi
acesta trebuia s-o întreþinã ºi sã o dezvolte. Dragostea e ca o floare, dacã
vreþi. Dumnezeu a sãdit-o în noi, iar noi la rândul nostru trebuie sã o îngrijim
pentru a nu se ofili. ªi uite cã ea s-a cam ofilit astãzi.

Pe de altã parte, aº vrea sã vã spun un lucru pe care îl cunoaºteþi cu
toþi ºi anume acela cã dragostea nu se impune. Dumnezeu care ne-a creat,
ºi ne-a pus totul la dispoziþie totuºi nu ne impune cu forþa sã-L iubim. De ce?
Pãi, foarte simplu. Cum ar suna dragostea cu forþa? Ar fi cel mai absurd lucru
sã spui �îl iubesc pe x pentru cã mã forþezã, mã obligã�.

Acest unic, imens ºi profund sentiment care este dragostea, e o
chestiune de alegere, de voinþã. Pentru a iubi pe Dumnezeu ºi pe semeni
trebuie mai întâi de toate sã doreºti acest lucru din tot adâncul fiinþei tale,
trebuie ca acest gând sã te rãscoleascã, sã-þi provoace chiar insomnii ºi sã
nu-þi dea pace nici o clipã. Altfel totul e inutil sau mãcar iluzoriu. Dumnezeu
ne-a vorbit în vechime, de nenumãrate ori, despre dragoste ºi ne-a dat
numeroase exemple. Mai apoi ne-a vorbit prin Fiul Sãu ºi ne-a dat cel mai
mãreþ exemplu de iubire. Prin Isus dragostea lui Dumnezeu a coborât la noi

în mizeria noastrã, în pãcatul nostru. De multe ori
uitãm cã iubirea înseamnã iertare, înseamnã
îngãduinþã, milostenie, blândeþe ºi respect.

Iubiþi-vã unii pe alþii la fel de mult cum ne-a iubit
Isus pe noi! (Ioan 13.34)

de Florin  Dumitru, Slobozia

P u n c t u l  p e iDistracþie pânã
la moarte (3)

~ va urma ~
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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.
http://www.cicnet.ro/educatie/bis/adv/stiri/

M E D I T A T I E  B I B L I C Ã

 SCEPTICUL SI CELE 10 PORUNCI

Dacã un individ n-a spus adevãrul despre porunca a patra, ce poruncã
a cãlcat el?

Porunca a noua. Dar porunca spune: "Sã nu mãrturiseºti strâmb
împotriva aproapelui tãu." Ce are, deci, a face cu Fiinþa pe care noi o numim
Dumnezeu? A minþi este a minþi, fie faþã de aproapele, fie faþã de Dumnezeu.
Oare nu este mai rãu sã minþi împotriva lui Dumnezeu decât împotriva unui
om? Cu privire la declaraþia cã nu e nici o diferenþã ce zi va þine cineva, iatã
câteva gânduri.

 Dacã cineva doreºte sã þinã ziua de odihnã a lui Dumnezeu,  el trebuie
sã se odihneascã în aceeaºi zi în care S-a odihnit Dumnezeu la creaþiune. El
S-a odihnit în ziua a ºaptea a sãptãmânii. El S-a odihnit ºi a binecuvântat-o,
facând acea zi o zi de odihnã, �un Sabat�. Sabat înseamnã odihnã. Dacã
omul se odihneºte într-o zi, aceasta nu face sfântã acea zi. Dacã toþi oamenii
de pe pãmânt s-ar odihni într-o altã zi, aceasta n-ar face acea zi ziua de
odihnã a lui Dumnezeu. Ziua de odihnã a omului nicicând nu poate fi ziua de
odihnã a lui Dumnezeu, afarã doar dacã omul se odihneºte în aceeaºi zi în
care S-a odihnit Dumnezeu la creaþiune.

În Geneza 2:3 ni se spune: "Dumnezeu a binecuvântat ziua a ºaptea
ºi a sfinþit-o pentru cã în ziua aceasta S-a odihnit de toatã lucrarea Lui, pe
care o zidise ºi o fãcuse."

El ªi-a aºezat prezenþa Sa într-o zi, într-un sens aparte decât este
prezenþa Sa în alte zile, la fel cum prezenþa sacrã se observã în unii ºi nu în
alþii. Prezenþa Sa la rugul aprins a fãcut pãmântul din jur sã fie sfânt, la fel
cum a devenit ºi locul unde Cãpetenia oºtirii Domnului l-a întâlnit pe Iosua.
Exodul 3:10; Iosua 5:13-15.

Deºi nu putem discerne diferenþa dintre ziua a ºaptea ºi ziua întâia a
sãptãmânii, faptul cã prezenþa lui Dumnezeu este în ziua a ºaptea schimbã
cu totul lucrurile. Prezenþa Lui este cu noi în fiecare zi din sãptãmânã, dar,
separat de aceasta ºi pe deplin, ea este în ziua Sa sfântã. Când prezenþa
sfântã din acea zi ºi prezenþa din individ se întâlnesc, existã în inimã un sens
al sfinþeniei care este simþitã ºi ºtiutã doar de acei care cunosc acest adevãr
ºi l-au experimentat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Va urma ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de H. M. S. Richards, Traducere si adaptare: Valeriu Burciu, S.U.A

Silver Spring, Maryland,
USA [ANN]. Biserica Adventistã de
Ziua a ªaptea a difuzat dosarele sale
preliminare despre libertatea religioasã
în întreaga lume. Raportul, publicat pe
4 martie, plaseazã naþiunile lumii în
una din cele cinci categorii, raportat
la experienþa Bisericii Adventiste, de
la �libertate religioasã pentru toþi� pânã
la �legislaþie restrictivã� ºi �absenþa
libertãþii religioase�.

�În principal, persecuþiile vin din
partea extremiºtilor religioºi,� spune
raportul. �Alte cauze sunt guvernele
ºi instituþii le guvernamentale.
Persecuþiile sunt violente în special
în India, Indonezia, Iran, Myanmar
(Burma), Pakistan ºi Sudan, unde
religiile principale sunt Budismul,
Hinduismul ºi Islamul. Creºtinii nu
sunt însã singurii oameni persecutaþi
deoarece intoleranþa nu se opreºte la
nici o graniþã religioasã.�

Printre þãrile citate cu cele mai
mari ofense impotriva libertãþii
religioase sunt Mauritania, Afganistan,
Libia, Siria ºi Arabia Sauditã. Raportul
citeazã un numãr de alte þãri pentru
violarea drepturilor la libertate religioasã
ºi legi restrictive.

�Scopul acestui raport este de
a scoate în evidenþã diferitele tendinþe
din domeniul libertãþii religioase în
lumea întreagã,� spune John Graz, Di-

Biserica Adventistã difuzeazã Raportul

privind libertatea religioasã în lume

rector pentru Relaþii Publice ºi
Libertate Religioasã (PARL) în cadrul
Bisericii Adventiste. �Numeroase þãri
dau motive de puternicã îngrijorare
ºi prin acest raport noi dorim sã
atragem atenþia asupra diferitelor
probleme cu care se confruntã cei
ce nu aparþin religiei majoritare. Noi
susþinem libertatea religioasã ca pe
un drept fundamental al omului,
garantat de Articolul 18 din Declaraþia
Naþiunilor Unite.�

Copii ale raportului final vor fi
disponibile la sfârºitul lui martie, la
departamentul PARL, la Sediul
Mondial al Bisericii Adventiste,
12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, Maryland 20904-6600,
USA.[Jonathan Gallagher].
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T Â N Ã R U L
P E N T R U

C Ã S Ã T O R I E

912

�Dragostea este îndelung rãbdãtoare, este plinã de bunãtate; dragostea
nu pizmuieºte; dragostea nu se laudã, nu se umflã de mândrie, nu se poartã
necuviincios, nu cautã folosul sãu, nu se mânie, nu se gândeºte la rãu, nu se
bucurã de nelegiuire, ci se bucurã de adevãr, acoperã totul, crede totul,
nãdãjduieste totul, suferã totul.� (1 Cor. 13:4-7)

REGULI  DE CURTENIE ªI CÃSÃTORIE:
1. Opriþi-vã asupra unui partener cu o moºtenire ereditarã de calitate.

Nu uitaþi - vã cãsãtoriþi cu o familie ºi nu cu un individ.
2. Alegeþi acea persoanã care are aceleaºi interese, scopuri în viaþã,

dar ºi obiceiuri cu ale dvs. Fericirea în cãsnicie depinde în mare mãsurã de
compatibilitatea de atitudini.

3. Studiaþi în mod atent ºi inteligent, ca ºi când acestea ar reprezenta
condiþii esenþiale în cariera sau afacerea pe care doriþi sã o începeþi, elementele
necesare unei cãsnicii reuºite.

4. Cultivaþi acel tip de idealism care nu va fi afectat de marile, micile
incidente sau neînþelegeri inerente vieþii de cuplu.

5. Strãduiþi-vã sã aveþi o sãnãtate bunã. Deteriorarea sãnãtãþii a
reprezentat adesea una din cauzele destrãmãrii a numeroase cãminuri.

6. Nu uitaþi cã dragostea constituie o adevaratã artã, cea mai importantã
din lume ºi de aceea, meritã atenþia dvs.

7. Descoperiþi acele interese ºi hobby-uri comune cu partenerul,
dispunând astfel de momente de recreaþie, care vor preveni instaurarea plictiselii.

8. Puneþi-vã de acord cu partenerul, în ceea ce priveºte gospodãrirea
banilor ºi alcãtuiþi-vã un buget, pe care sã nu îl depãºiti, cu atât mai mult cu
cât veþi dori sã faceþi acest lucru chiar înainte de nuntã.

ªi nu uitaþi: aflându-vã la bisericã, în fata pastorului, a unei asistenþe
mai mult sau mai puþin numeroase ºi a întregului univers, nu pentru a fi martor
la cãsãtoria vreunui cunoscut sau a unei rude, ci pentru a încheia propriul
legamânt, înainte de a rosti acel desuet ºi în acelaºi timp inedit �Da� înaintea
oamenilor, spuneþi-l mai întâi în gând, înaintea lui Dumnezeu.

Corina Lupu, Bucureºti

Cãsãtoria: intervenþie divinã sau hazard?  -
                                       - continuare -

Sfârºit

Fabulã biblicã
Simfonia  prostiei

În  parcul  mare,  cu  platani,
Strãbunii-au  pus  spre  amintire
Statuia-n  bronz  a  Celui  care
Muri  spre-a  lumii  mântuire.

Dar  s-au  trecut,  încet,  cu  vremea
ªi-au  adormit  sub  lut,  crezând,
Purtând  cu  ei  minunea  crucii
ªi  au  urmat  alþii  la  rând ... !

Aceºtia  în  zi  de  mai,
Plimbându-se  sub  cer  senin
S-au  întrebat  unii  pe  alþii  :
� Ce  e  cu  acest  chip  strãin ? �

ªi-au  hotãrât  cã  nu-i  modern
Sã-L  mai  pãstreze  înãlþat;
Mai  bine,  ar  aduce-n  loc
Ceva  de  stil,  geometrizat.

Au  luat  statuia  de  pe  soclu
Considerând-o  cam  banalã,
Au  aruncat-o  la  gunoaie
 ªi  au  adus  în  loc,  o  oalã...

Era  un  vas  ca  cele  multe,
Pictat  cu  floare  munteneascã,
În  care  oamenii,  la  þarã,
Pun  laptele  sã  se  acreascã . . .
  � Era  plasatã  în  picioare
      ªi  de  dimensiune  mare �

ªi  într-o  zi,  un  vechi  pãstor,
Trecând  prin  parc  ºi-a  amintit
Cã-n  locul  celei,  era  pusã
Statuia  Celui  Rãstignit.

ªi  omul,  supãrat  la  culme,
Raþionând  judicios,
Gesticula  monologând
ªi  miºca  braþu-n  sus  ºi-n  jos.

Cei  mulþi  sau  singuri,  fãrã  treabã,
S-au  strâns,  privind  la  omul  bun,
ªi  se-ntrebau  batjocorindu-l  :
� � Ce  vrea  sã  facã ?�
� �E  nebun . . ! �

ªi  unul,  vorbãreþ,  din  fire,
A  întrebat  : � � Ce  te  holbezi ?
Mai  bine  spune-ne  ºi  nouã,
Ce  faci?...  boxezi  sau . . . dirijezi ?�

��Rãspund  doar  dacã  îmi  plãtiþi !�
Rosti  privind  spre  inamici �
� �ªi  cât  doreºti ?�
� �Vreau  zece  mii,
 ªi-am  sã  vã  spun  ce  fac  aici ! �

Se  scotocirã-n  buzunare
ªi  doar  cinci  sute-au  adunat,
ªi  omul  spuse  : � � Suma-i  micã,
Totuºi  rãspund  ne-ntãrziat  :

�Eu  nu  joc  box  cu-nchipuirea !
Doar  dirijez,  cu  braþe  moi,
O  simfonie  a  prostiei
Pe  care  aþi  compus-o  voi ! �

                   Faceþi  parabolei  ocol . . .

                   Morala  este  la  subsol !

Jercan  Dãnuþ  Alex., Feteºti

               N-AM SÃ UIT

Nimic si nimeni nu mi-ar da,
Atâta pace-n viaþa mea, ca
Mântuirea acordatã prin iubirea Sa.

Situaþii minore, majore chiar, le pot ignora ori
uita, dar nu ºi
Acelea care, au impresionat cândva profund
viaþa mea.

Unda seismicã a inimii, ce în vibraþii ºi reverberaþii
chiar,
Intensitatea clipelor de teamã ori de fericire-a
intensificat;
Trecutul, prezentul ºi chiar viitorul, îl poate face a
fi de neuitat.
                                                                                   Amin.

                   Emanuela Eisenhardt, S.U.A.

Poezie
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de Eftimie Cristian, Hârºova

2.Mamã ! ºtiu cã mã iubeºti.
Dincolo de tot ºi toate
Braþul tãu vreau sã mã poarte:
Tot ce poþi îmi dãruieºti!

4,Mamã ! M-ai purtat la piept:
Mi-ai dat lapte ºi iubire,
Crâmpei de nemãrginire,
Sã devin un înþelept!

5.Mamã ! Tot ce am ºi sunt,
Am ºi sunt cã mi-ai fost mamã...
Te iubesc, de bunã seamã,
Mama mea cu pãr cãrunt!

Mamã ! ...

3.Mamã ! Chipul tãu iubit:
Pãrul negru, faþa-þi plânsã,
Inima de doruri strânsã,
Cerul mi l-a dãruit!

6.Mamã ! Nu ºtiu ce sã-þi zic..
Îmi eºti dragã, ºi-mi eºti MAMÃ,
Eºti balsam de pus pe ranã,
Iar eu versuri îþi dedic!

Uniunea Adventistã Românã
http://www.adventist.ro
�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/
�Îndreptãþirea prin credinþa în ISUS�
http://members.xoom.com/octavianl/
Radio Vocea Speranþei
http://www.rvs.ro
Cabi-Net-ul dr.Nãdãºan, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/vnadasan/

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/sup
SCOAR
http://members.xoom.com/intercer/scoar/
Revista  �Echilibru�
http://members.xoom.com/intercer/echilibru/
Paginile tinerilor adventiºti români
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/tineri
�Telefonul Speranþei SOS�, Tg.Mureº
http://members.xoom.com/intercer/sos/

Arca lui Noe (11)

Ale cerului zãgazuri,
Se deschid prin mii de guri,
Toate acoperind în valuri,
Îngrozitele fãpturi.

Zguduit e-ntreg pãmântul,
De cutremure ºi tunet,
Largi prãpãstii se despicã
În al lor întins rãsunet.

ªi gâtlejul lor gigantic,
Nesãtul totul înghite:
Case, stânci, grãdini ºi oameni,
Arbori seculari ºi vite.

Din strãfunduri se deºteaptã,
Ale adâncului izvoare,
Printre fisuri þâºnind vrednic,
Cu imensa lor vâltoare.

Apele de jos se-adunã,
Cu ale cerului fluvii,
Aruncându-ºi peste fire,
Nesfârºitele aluvii.

Râurile-ºi umflã unda,
Se revarsã peste maluri,
Totul contopind în cale,
Totu-acoperind cu valuri.

ªi pustiul lor sãlbatic,
Ca o armie pãgânã,
Minunatele construcþii,
Prãvãleºte în þãrânã.

Peste idoli ºi altare,
Vii torente cad din slãvi,,
Mãturate-s ca gunoiul,
Idolatrele dumbrãvi.

trimisã de  Lenuº ªerban, Gura-Vãii

1.Mamã ! nu ºtiu ce sã-þi spun...
Dar mi-eºti dragã, ºi-mi eºti MAMÃ,
Eºti balsam de pus pe ranã
Lacrimile când mi-adun!

Mama
Mamã scumpã vreau sã-þi mulþumesc
Pentru tot ce-ai fãcut pânã-n prezent.
Viaþã mi-ai dat, cu grijã ai vegheat
Spre Isus m-ai condus, m-ai îndrumat.

Când rãpusã de boalã ºi de chin,
Când eram tristã ºi descurajatã
O, mamã tu, ai fost medicul meu
Alinare am gãsit la pieptul tãu mereu.

O, Isuse vreau sã-þi mulþumesc!
Pe-a mea mamã s-o binecuvântezi,
Cãci doar prin ea, eu pot sã te mãresc
Doamne, Þie slavã-þi dau în veci.

de Carmen Moise, Buzãu
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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 18 (31)

Tucker 03.

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.18/ 31  Tucker 03.

Mulþi oameni cred cã noi am ajuns la ultima orã a acestui pãmânt. Nu
ne aºteaptã nimic în viitor decât teamã, catastrofe ºi nimicire. James Dou-
glas spune: �Inima naþiunilor este bolnavã de fricã. Oamenii de stat sunt
loviþi de teroare ºi încurcaþi�. Dr. Leland Stowe în cartea sa �While Time
Remains�, spune: �Naþiunile trebuie sã-ºi joace acum ultima carte pentru a
supravieþui�.

În timp ce conducãtorii de state, educatorii ºi oamenii de ºtiinþã spun
cã am ajuns la ceasul cel mai întunecat al omenirii - la vremea ultimei ore -
acest material va încuraja inimile dvs. sã creadã cã noi am ajuns la vremea
celei mai mãreþe ore. E adevãrat cã e întuneric ºi, dacã vreodatã lumea a
avut trebuinþã de o luminã, un ghid, o solie care sã arate oamenilor ce sã
facã, acum este timpul acela. Cea mai mare trebuinþã a noastrã este de a
avea o asigurare cã o astfel de solie va fi datã, cãci citim în Filipeni 4:19: �ªi
Dumnezeul meu sã îngrijeascã de toate trebuinþele voastre�.

Prieteni, care este trebuinþa dvs.? Dumnezeul meu se va îngriji sã o
suplineascã. Adevãrat, este timpul ultimei ore ºi ce ceas al crizei este! Dar
ce bine e sã ºtim cã Dumnezeu a trimis totdeauna, chiar în timpul crizei, o

Ultima solie a lui Dumnezeu

ULTIMA SOLIE A LUI DUMNEZEU

Apocalips 14:6-7. �ªi am vãzut
un înger care zbura prin mijlocul
cerului cu o Evanghelie veºnicã,
pentru ca s-o vesteascã
locuitorilor pãmântului, oricãrui
neam, oricãrei seminþii, oricãrei
limbi ºi oricãrui norod. El zicea
cu glas tare: �Temeþi-vã de
Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci a
venit ceasul judecãþii lui; ºi
închinaþi-vã Celui ce a fãcut cerul
ºi pãmântul, marea ºi izvoarele

apelor�

Iatã aici tabloul cu Evanghelia veºnicã dusã la fiecare naþiune a
pãmântului, la fiecare popor, chiar înainte de a veni Hristos. Când ultima solie
a lui Dumnezeu începe sã fie dusã lumii, atunci începe judecata. Mesajul
continuã în versetul 8: �A cãzut, a cãzut Babilonul�. Apoi este datã invitaþia:
�Ieºiþi din Babilon, poporul Meu�. De ce? Pentru cã Babilonul a cãzut.
Ultima parte a mesajului e datã în Apocalips 14:9-10: �Dacã se închinã cineva
fiarei ºi icoanei ei ºi primeºte semnul ei pe frunte sau pe mânã, va bea ºi el
din vinul mâniei lui Dumnezeu...�

Apoi Ioan, vizionarul, vede poporul de la sfîrºitul timpului, pe aceia care
ascultã ultima solie a lui Dumnezeu; el vede poporul care duce acest mesaj
lumii ºi-i descrie în Apocalips 14:12. �Aici este rãbdarea sfinþilor, care pãzesc
poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus�. Urmãtorul eveniment, în versetul
14: �Apoi m-am uitat ºi iatã un nor alb; ºi pe nor ºedea cineva care semãna
cu un Fiu al omului�. Hristos vine în toatã slava Sa.
Iatã ultima solie a lui Dumnezeu în trei propoziþii:
           1. Ceasul judecãþii a venit.

2.�Babilonul a cãzut, ieºiti afarã din el, poporul Meu!�.
         3. Nu vã închinaþi fiarei ºi icoanei ei, ci �pãziþi poruncile lui
Dumnezeu ºi credinþa lui Isus�.

de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu
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solie care rãspunde la trebuinþele omeneºti.
In zilele lui Noe, lumea era în faþa unei catastrofe universale. Gândurile
oamenilor erau îndreptate numai spre rãu. Dumnezeu a împuternicit pe Noe
sã avertizeze pe oameni despre soarta care-i aºtepta. Aceastã solie a fost
un mesaj de speranþã - Cum poþi fi salvat! Cine a ascultat de aceastã solie a
fost salvat. Oricine nu a dat importanþã soliei a pierit. Sfânta Scripturã
denumeºte un astfel de mesaj �Adevãrul Prezent�.

Este un mesaj special ºi pentru zilele noastre? În Matei 24:37 citim:
�Cum s-a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla ºi la venirea Fiului
Omului�. La fel cum a trimis Dumnezeu o solie în zilele lui Noe prin care se
spunea oamenilor sã se pregãteascã pentru potop, la fel în aceste zile din
urmã, chiar înainte de venirea lui Hristos, Dumnezeu va trimite o solie cãtre
lumea întreagã.

ÎN CE PERIOADÃ SUNTEM  NOI?

Poate cineva întreabã: �Am ajuns noi chiar în aceste zile de pe urmã?
Unde suntem noi în scurgerea timpului? Ce putem spune? Ucenicii au întrebat
pe Isus: �Spune-ne ... care va fi semnul venirii Tale ºi al sfârºitului veacului
acestuia?� Isus le-a zis: �Bãgaþi de seamã sã nu vã înºele cineva�. Matei
24:3-4. El spunea cã vor fi rãzboaie ºi veºti de rãzboaie ºi un lung timp de
necazuri pe care noi l-am numit Evul Mediu. ªi Isus a mai zis: �Vor fi semne
în soare, în lunã ºi în stele. ªi pe pãmînt va fi strâmtorare printre neamuri,
care nu vor ºti ce sã facã la auzul urletului mãrii ºi al valurilor�. Ce emoþionant
este sã deschizi Enciclopedia Britanicã ºi sã priveºti la rubrica: �Ziua
întunecoasã� unde gãsim cã în ziua de 19 Mai 1780 soarele s-a întunecat ca
un sac de pãr ºi în acea noapte luna a devenit roºie - roºie ca sângele - aºa
cum a prezis Isus. La subiectul: �Cãderea stelelor� citim despre mãreaþa
cãdere de stele din 13 Nov. 1833. Aceste lucruri s-au întîmplat exact cum a
prezis Isus.

Dupã semnele în soare, lunã ºi stele, Biblia spune cã �pe pãmînt va fi
strâmtorare printre neamuri ... Oamenii îºi vor da sufletul de groazã în
aºteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pãmânt: cãci puterile cerurilor
vor fi clãtinate�. Luca 21:25-26. În 1945 un fior de teamã a trecut peste lume
când bomba atomicã a cãzut peste Hiroshima. Inimile oamenilor acum sunt
pline de teamã ca niciodatã înainte.

Dr. Harold C. Urey, un lider al oamenilor de ºtiinþã din domeniul atomic,

spunea: �Sunt înspãimântat. Fiecare om de ºtiinþã pe care-l cunosc e
înspãimântat pentru viaþa sa ºi pentru a celorlalþi�.

Omenirea este apucatã de o teamã grozavã deoarece existã arme
îngrozitoare ºi instrumente de distrugere. Existã de asemeni noi arme
biologice aºa de teribile încât întrec puterea de imaginaþie a oamenilor. Isus
spunea cã inimile oamenilor vor fi pline de teamã când vor vedea aceste
lucruri teribile venind pe pãmânt.

Ce se va întâmpla apoi? �Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un
nor cu putere ºi slavã mare�. Luca 21:27. Venirea Lui este aproape, este
chiar la uºi.

SEMNELE VENIRII SALE

Cel mai mare semn cã venirea
lui Hristos va avea loc în zilele noastre
se gãseºte prezis în Matei 24:14.
�Evanghelia aceasta a Împãrãþiei va fi
propovãduitã în toatã lumea, ca sã
slujeascã de mãrturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfîrºitul�.
Isus ne spune cã atunci când
Evanghelia Sa - aceastã Evanghelie
veºnicã - a ajuns la toate naþiunile,
neamurile, limbile ºi popoarele, atunci
El Se va reîntoarce pe pãmânt sã-i ia
pe ai Sãi.
Amintiþi-vã cã Isus a zis: �Cum a fost
în zilele lui Noe, aºa va fi când Fiul
omului va veni iarãºi�. Chiar aºa cum
a existat atunci o solie care a fost
vestitã lumii pregãtind pe oameni
pentru potop, la fel în ultimile zile, chiar
înaintea venirii lui Hristos, va exista un

mesaj special care va pregãti poporul pentru venirea Sa. �Apoi m-am uitat ºi
iatã un nor alb; ºi pe nor ºedea cineva care semãna cu un fiu al omului; pe
cap avea o cununã de aur; iar în mânã, o secere ascuþitã�. Apocalips 14:14.
Aceasta este o imagine vie a venirii lui Isus Hristos pe norii cerului.


