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ORIZONTAL: 1)Tineri care �frâng pâinea împreunã�. 2)Argumentare
opusã unei propuneri (rar). 3)Mulþime compactã de prepeliþe în zbor (fig.) -
Folositã la �cernere�. 4)Conducãtori, ca ªtefan - Bir..! 5)Sem, Ham ºi Iafet,
conducãtori de ........ - Cegã fãrã coadã..!  6)Elita societãþii (fig.) - Culoare
pentru haina sfinþilor. 7)Începe aerisirea..! - Sfidãtor ca ºeful filistenilor. 8)ªefi,
în cirezile lui Israel - A se ivi (pop.) 9)Nume feminin - Plecatã din puºcã.
10)Eden - Iubire frãþeascã.

VERTICAL: 1)Pastor, prezbiter sau instructor de companioni. 2)In-
strument muzical de suflat - Profeþie concretã, veritabilã. 3)Uimire - Slugi fãrã
cap..! 4)Deasupra - Încãpere pentru alimente. 5)Agãþãri sau interceptãri în
aer. 6)Nete..! - Poftim (pop.) - Mãsurã de teren. 7)Oraº-cãpetenie în Conferinþa
Moldova - Se miºcã uºor, angelic (fem.). 8)Sau - Bine limpezit în apã.
9)�Conducãtori� lipsiþi de valoare. 10)Conducãtor de cai, în curtea stãpânului
- Vocalele lui Abel..!

                                                                  de Alexandru Jercan, Feteºti

CONDUCÃTORI

T I N E R I I  ª I  F A M I L I A

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

*Reþetã culinarã  ...............4

*Companionii.....................5

*Frânturã de realitate........6

*Arheologie biblicã ..........7

*�În Babilon�.......................8

*Din Spiritul Profetic .........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.

*ªtiri de pe tot globul .....13

*Tânãrul pentru cãsãtorie....

.........................................14

*Meditaþie biblicã............15

*Sãnãtate........................16

*Meditaþie........................17

*Gânduri pentru inimã....18
      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.

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

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

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

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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Reporter - Vã rugãm sã ne spuneþi câteva cuvinte despre
responsabilitatea dvs. în cadrul Conferinþei Muntenia.

George Uba - În cadrul Conferinþei Muntenia sunt prins de douã
responsabilitãþi (ce cuvânt sobru, dar ºi solemn), care nu au la prima vedere o
posibilã simbiozã - trezoreria ºi departamentul familiei. Cum nimic nu poate
exista farã relaþie, numai simplu fapt cã familia nu se poate descurca fãrã
finanþe, iatã dar o legãturã ! Când Dumnezeu vrea sã facã o conexiune,o face
uneori într-un mod surprinzãtor.Totul este sã o facã doar El.
       R. - Am observat cã vorbiþi mult despre perioada copilãriei, folosiþi multe
exemple ºi scrieþi mult în aceasta privinþã. Care este �secretul�?

G.U.- De ce mã întorc la copilãrie ? Cred cã pentru faptul de a aduce
în �maturitatea� noastrã imaturã, acea nobleþe a lipsei de duplicitate, a modului
atât de uºor de a ierta, ºi a comunicãrii fãrã diplomaþie ºi confuzie. O
provocare de a renunþa la mãºtile ipocriziei ºi ale infatuãrii. ªi nu doar
atât.

R. - Legat de problematica vieþii de familie - care credeþi cã sunt
principalele aspecte pe care tinerii noºtri ar trebui sã le cunoascã înainte de
a se cãsãtori? Vã rugãm sã le puneþi în paralel cu problemele reale cu care
se confruntã tineretul.

G.U. - Este o grabã în toate. Suntem doar în secolul vitezei. Bãiatul o
vede, îi face o invitaþie la o plimbare, îi spune o glumã, îi apreciazã zâmbetul
ºi, peste câteva zile , o bombã romanticã: �Vrei sã ne cãsãtorim  ? -spune el,
învãpãiat.Te-am iubit de cum te-am vãzut.� Ea, cade în plasa �iubirii� lui ºi
spune, da. Dupã câteva luni de la cãsãtorie, amândoi constatã cã sunt doi
strãini sub acelaºi acoperiº. Deci, ce trebuie sã cunoascã în primul rând
tinerii înainte de cãsãtorie ? Sigur cã da: vor trebui sã cunoascã deci cã
trebuie sã se cunoascã bine, pentru cã nu existã dragoste la prima
vedere. Specialiºtii spun cã abia dupã un an mãºtile cad ºi pretendentul se
descoperã aºa cum este, fãrã artificii.

În al doilea rând, este bine sã se ºtie cã primul sentiment ce naºte o
pasiune, nu înseamnã dragoste, ci este un semn de atracþie, iar pe aceastã
bazã nu se poate clãdi o cãsnicie. Atunci când te cãsãtoreºti nu o faci ca sã
te simþi bine tu, cel care doreºti acest lucru, ci iþi faci o obiºnuinþã de a
produce evenimente pentru partenerul tãu ca sã fie fericit.
       R. - Existã programe ale Bisericii ºi materiale (cãrþi de E.G.White ºi
altele) dedicate informãrii ºi instruirii tinerilor în problematica familiei?

G.U. -Recomand scrierile de valoare în acest sens ºi nu imaginile TV

INTERVIU

Opt daruri care nu te costã nimic
de Rose Hartwell

 ~ Gânduri pentru inimã  ~ Gânduri pentru inimã~ Gânduri pentru inimã  ~

*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; e-mail: azs@cicnet.ro)

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

�INTERNET SPRE CER�
SLOBOZIA
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- George Uba -

Trezorier ºi responsabil cu
departamentul familiei în cadrul

Conferinþei Muntenia

1. Darul ascultãrii. Ca sã-l
primeºti ºi sã te bucuri într-adevãr de
el trebuie neapãrat sã asculþi, fãrã sã
întrerupi vorbitorul, fãrã sã fii cu
gândul în altã parte sau sã te gândeºti
cum vei rãspunde celuilalt, pur ºi
simplu doar ascultând.

2. Darul afecþiunii. Fii generos
în gesturi mici de afecþiune. Lasã ca
ele sã vorbeascã despre dragostea ta
faþã de familie, faþã de prieteni.

3. Darul râsului. Foloseºte din
plin acest dar. Simþul umorlui te va
ajuta sã vezi lucrurile bune din viaþã.

4. Darul însemnãri lor. La
ºcoalã întotdeauna ne luãm notiþe,
însemnãri care sã ne ajute în
memorare.  O notiþã poate fi scurtã
precum: �Mulþumesc pentru ajutorul
dat�, sau poate fi lungã cât un sonet.
Mesajul unei notiþe poate uneori
rãmâne adânc în amintirea cuiva sau
poate chiar schimba cursul unei vieþi.

5. Darul de a face un compli-
ment. Un simplu: �Ce bine arãþi astãzi
!� sau  �Ai fãcut o treabã bunã�, ori �A
fost o masã delicioasã�, toate acestea
pot aduce fericire în viaþa celor din
jurul tãu.

6. Darul unui mic serviciu. În
fiecare zi nu uita sã faci mici servicii
sau favoruri celor de lângã tine.

7. Darul singurãtãþii. Sunt
momente în viaþã când nu vrei altceva
decât sã fii lãsat în pace. Simþi nevoia
sã fii singur. Trebuie sã înþelegi cã ºi
ceilalþi din jur au aceeaºi nevoie
uneori. De aceea este bine sã le
respecþi aceastã dorinþã.

8. Darul împãrtãºirii bunei
dispoziþii. Cel mai bun mod de a face
bine este de a fi bun ºi amabil cu
ceilalþi. Nu este chiar atât de greu
precum pare ca sã spui cuiva �Bunã
ziua!� sau �Mulþumesc!�
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interviu realizat de Lucian Mihãilescu, Slobozia

Mesaje primite pe Internet

Dãcã o carte o pot alege ºi este acolo unde o pot gãsi mereu pentru a mã
modela, imaginea TV mã manipuleazã ºi mã abandoneazã imediat. Deci
recomand cartea ºi, în special, Cartea Cãrþilor, care formeazã principii ºi
modeleazã pentru un caracter de mare impresie moralã ºi spiritualã. Încã se
mai poate gãsi cartea �Scrisori cãtre tinerii îndrãgostiþi� de E.G.White, sau
�Cãminul advent�, de acelaºi autor. Pastorii, sunt în general posesorii unor
materiale dupã care urmãresc o pregãtire premaritalã pentru cei care se
pregãtesc pentru cãsãtorie, iar în lucru se aflã câteva seminarii în aceeaºi
direcþie. În mod deschis, totuºi, nu ne putem lãuda cu materiale suficiente
pentru zona aceasta de interes.Sunt planuri privind programe pentru tineri la
nivel de seminarii, iar la festivalurile Timotei �99, sunt cursuri premaritale
valoroase. Suntem în creºtere.

R. - Care credeþi cã va fi efectul unei asemenea bune educaþii pentru
tineret în problematica de familie ºi a vârstei adolescenþei vis-a-vis de
implicarea lor în lucrare?

G.U. - Modelaþi ºi pregãtiþi pentru a fi  împreunã, într-o legãturã specialã
ºi uimitoare, de cãsãtorie, Dumnezeu intenþioneazã prin relaþiile fericite din
familie sã Se descopere ºi sã proiecteze prin cei doi, planul Sãu de
rãscumpãrare. Cum Dumnezeirea a lucrat în echipã pentru salvarea omului,
la fel, cei doi sunt chemaþi sã lucreze în echipã pentru a pune în atenþie
nevoia de a intra în relaþii de cãsãtorie pe baza dragostei lui Dumnezeu.

R. - Cum vedeþi rolul tinerilor în aceste ultime zile ale istoriei?
G.U. - Dacã existã un rol al tinerilor în aceasta lume, atunci nu poate

fi mai mare decât puterea lor de a influenþa prin caracter. A fi inteligent, dar
fãrã caracter este comun ºi nu impresioneazã, pe când a fi abil ºi cu
caracter, este rar ºi atrage irezistibil.

R. - În încheiere, vã rugãm sã adresaþi un mesaj pentru cititorii revistei
UNU!

G.U. - �Încolo, tot ce este adevãrat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce
este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic
de primit, orice fapta bunã ºi orice laudã, aceea sã-i însufleþeascã� pe cei
tineri ºi pe toþi cei care citesc revista �UNU�.

Satana cunoaºte  bine  materialul, cu care are  de-a face în
inima  omului. El cunoaºte acele trãsãturi din  caracterul  nostru,  care

pot  fi  mai  uºor  atacate,  deoarece  el  le-a  studiat  mii  de  ani  cu  o  râvnã
demonicã  ºi  în  generaþiile  care  au  urmat  una  dupã  alta,  s-a  strãduit  sã
rãstoarne  pe  cei  mai  tari  bãrbaþi  din  Israel  prin  aceleaºi  ispite,  care  au
izbutit  atât  de  teribil  la  Baal-Peor.  În  toate  veacurile  se  gãsesc  epave  de
caracter,  care  s-au ciocnit  de  stâncile  poftelor  firii  pãmânteºti.

Astãzi  când  ne  apropiem  de  sfârºitul  timpului,  iar  poporul  lui
Dumnezeu  se  aflã  în  hotarele  Canaanului  ceresc,  Satana,  ca  ºi  pe
vremuri,  va  dubla  eforturile  sale  pentru  a-i  împiedica  sã  pãºeascã  pe
pãmântul  fãgãduit  de  Dumnezeu.  Vrãjmaºul  întinde  curse  fiecãrui  suflet.
Nu  numai  cei  neºtiutori  ºi  needucaþi  trebuie  sã  fie  cu  luare  aminte,
deoarece  el  va  pregãti  ispitele  sale  ºi  pentru  aceia  care  se  gãsesc  în
locurile  cele  mai  de  cinste  ºi  în  slujbele  cele  mai  sfinte.  Dacã  va  putea
sã-i  ademeneascã  pentru  ca  sã-ºi  întineze  sufletul  atunci  va  fi  în  stare
sã  ducã  pe  mulþi  la  pierzare  veºnicã.  Iar  pentru    aceasta  el  se  slujeºte
de  aceleaºi  metode  ºi  astãzi  ca  ºi  cu  trei mii   de  ani  înaintea  noastrã.
Domnul  sã  ne  ajute  sã  fim  printre  cei  mântuiþi. Amin !

material  extras  din  �O  mare  primejdie� -  Felicia Tarara, Bãneasa

Sã  veghem  cu  atentie  la  pãrþile
noastre  slabe  de  caracter

Junc Radu ªandra, Timiº. �Sunt pentru prima datã pe aceasta paginã ºi sunt

impresionat de bogãþia de informaþii pe care le pot gasi ºi pe care le pot studia din

Cuvântul lui Dumnezeu. Doresc materiale biblice.�

Iosif Suciu, Conf.Transilvania de Nord, Cluj.  �Fiecare vizionare a lucrãrii voastre

pe Internet mã entuziasmeazã ºi mã bucurã pentru ceea ce reuºiþi sã realizaþi. Cu

Domnul înainte spre þinta finalã!�

Ioan Acsinte, Australia. �Ce surprizã deosebit de placutã sã întâlnesc prezenþa

fraþilor mei de credinþã pe Internet! Cu mult drag ºi dor la toþi fraþii si surorile din þara

mea de baºtinã, Ioan Acsinte, 7 Helen Pde. Lamb island, Qld.4184, Australia.

Lucica Gray, Scoþia. �In sfârºit v-am gãsit! Este minunat cã avem posibilitatea sã

comunicãm din toate colþurile lumii. Mulþumim Domnului pentru aceasta!�

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Clãtite cu dovlecei

1dovlecel, 2 ouã, o ceaºcã de lapte ºi una de fãinã, mãrar,
piper, unt ºi sare.

Se  face aluatul de clãtite. Dovelcelul se curãþã ºi se
adaugã mãrarul tocat, piperul ºi sarea. Se rumenesc pe o parte
ºi pe alta, se presarã pe fiecare brânzã rasã ºi se împãturesc în patru.

M  E  D  I  T  A  Þ  I  E   B  I  B  L  I  C  Ã
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 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/vnadasan/)

 

 

 

  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

Ce înseamnã pentru tine cuvântul �conformism� ? Este doar un cuvânt
din dicþionar, sau se leagã în mod nemijlocit de viaþa ta cotidianã ?

Cuvântul �conformism� se referã la dorinþa de a fi ca toþi ceilalþi, de a
face ce fac ei, de a spune ce spun ei, de a purta ce poartã ei. Un conformist
este o persoanã cãreia îi este teamã sã fie altfel decât majoritatea; el simte
o nevoie permanentã de a fi ca toþi ceilalþi.

A te conforma înseamnã a accepta ideile, moda, modul de comportare
ºi modul de exprimare care este cel mai popular.

Presiunea de a te conforma este atât de mare încât unii oameni se
simt extrem de stânjeniþi dacã sunt în vreun fel altfel decât ceilaþi.

Orice deviaþie, cât de micã ar fi ea, orice schimbare faþã de ceea ce
grupul declarã cã �asta facem toþi� , devine o încãlcare a etichetei.

Când te simþi nevrednic ºi nepriceput, când nu-þi place de tine însuþi,
eºti mult mai înspãimântat de perspectiva de a fi ridiculizat ºi respins de
cãtre prietenii tãi. Îþi lipseºte încrederea care-þi dã puterea sã fii altfel. Þi se
pare cã ºi aºa problemele tale sunt destul de mari ca sã le complici ºi mai
mult înfruntând dorinþele majoritãþii. Deci te vei îmbrãca aºa cum îþi spun ei sã
te îmbraci, vei vorbi aºa cum vor vorbi ei... Dorinþa ta cea mai mare este sã te
porþi în cel mai sigur mod posibil.

Motivul pentru care conformismul este ceva rãu este cã el te poate
determina sã faci lucruri care ºtii cã sunt rele. Aceasta se întâmplã atunci
când n-ai curajul sã fii altfel decât prietenii tãi.

Ar fi cu mult mai bine sã arãþi cã ai încredere în tine însuþi chiar ºi
atunci când presiunea e maximã. O persoanã care are o astfel de atitudine
va arãta cã nu se crede inferior, cã nu este un om �de paie�.

- va urma -

Carmen Moise - instructoare companioni, Buzãu

Con f o rm i smu l
Toatã lumea o face ! (I)

În ciuda tratamentului, pãianjenul a aºteptat  pânã la miezul nopþii ca
sã se apuce de treabã.  O surprizã tot a urmat:  plasa pe care a construit-o a
fost cu totul deformatã, asimetricã, fãrã nici o noimã!  Cafeina a afectat percepþia
spaþialã ºi temporalã a pãianjenului.  Este evident din acest experiment cã
pãianjenii n-ar trebui sã bea cafea ºi nici alte bãuturi pe bazã de cafeinã.  Dar
oare cum stau lucrurile cu oamenii?

ªi ei ar trebui sã fie vigilenþi, fiindcã  în fiecare dimineaþã, milioane
de oameni întind mâna dupã acea primã ceaºcã de cafea, neînþelegând niciodatã cã sunt
pe punctul de a fi prinºi în plasa de pãianjen a dependenþei cafeinice.

Din Columbia ºi Brazilia pânã în Africa Centralã, din Indonezia ºi pânã în insulele
Pacificului de Sud, cafeaua este principalul mijloc de câºtig pentru milioane de cultivatori.
Situaþia este comparabilã în ce priveºte cultivarea ceaiului  în Japonia, China ºi alte state
din Asia de Sud Est.  În special printre europeni, americani ºi ceilalþi occidentali se consumã
cantitãþi imense de cafea.  De fapt, numai în SUA, bãutorii de cafea consumã în jur de 400
milioane de ceºti de cafea pe durata a 24 de ore.

Ceaiul, cafeaua ºi bãuturile similare sunt larg folosite dimineaþa, pentru deºteptare.
De multe ori, ele sunt folosite cu sau chiar în locul micului dejun.  La lucru, pauzele de cafea
au devenit un element obiºnuit al modului de viaþã.  În multe birouri, cafeaua fierbe toatã
ziua, fãrã încetare.

Fiecare ceaºcã de cafea conþine cam 100 mg de cafeinã.  Aceasta este aproape
jumãtate din doza standard de cafeinã administratã ca medicament.  Fiindcã cei mai mulþi
bãutori de cafea beau 2, 3, 4, 5, 6 sau chiar mai multe cafele zilnic, fãrã sã mai amintim
celelalte bãuturi care conþin cafeinã, ei primesc de fapt una sau mai multe doze medicinale
de cafeinã în fiecare zi.

Dar, sã revenim puþin la pãianjeni.  Ca ºi dr. Witt,  dr. Mervyn
Hardinge de la Universitatea Loma Linda, a studiat efectele cafeinei asupra
pãianjenilor.  În experimentele sale el a folosit un pãianjen obiºnuit din
California.  Ca ºi pãianjenul austriac, el þese o plasã foarte frumoasã,
simetricã.  În cursul experimentului, pãianjenii au fost cântãriþi ºi injectaþi cu
o cantitate echivalentã cu cea pe care ar primi-o un om de 70 de kg dacã ar

consuma 2 ceºti de cafea.  Plasa pe care a þesut-o la 24 de ore de la administrarea cafeinei
a fost cu totul de nerecunoscut.  Experimentul a continuat mai departe.  Plasa þesutã dupã
48 de ore a arãtat puþin mai bine, dar a fost încã departe de aspectul normal.  Plasa þesutã
dupã 72 de ore de la injectarea dozei de cafeinã a fost mult mai reuºitã, totuºi imperfectã.
A fost nevoie de 96 de ore, adicã aproape 4 zile de la administrarea unei cantitãþi de cafeinã
echivalentã, pentru om, cu cea aflatã în 2 ceºti de cafea, pentru ca pãianjenul sã-ºi revinã ºi
sã realizeze o plasã perfectã. (va urma)

TEMPERANÞA
 S  Ã  N  Ã  T  A  T  E
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~ continuare în pagina 12 ~

Dragostea

Vom continua în acest numãr al revistei noastre sã vorbim despre
dragoste ºi vom încerca sã mai scoatem în evidenþã câteva idei esenþiale.
Spuneam în ultimele rânduri de data trecutã cã dragostea înseamnã iertare,
îngãduinþã, blândeþe, respect. Chiar Pavel ne spune în celebrul sãu capitol 13
din 1 Corinteni, cã dragostea înseamnã o sumedenie de lucruri frumoase pe
care noi ar trebui sã le facem. Deci dragostea, înseamnã fapte bune ºi demne
de luat ca exemplu. În cartea �Creºterea bioticã�, scrisã de Lucian Cristescu,
se spune cã iubirea este un sentiment puternic care te apucã când nu gândeºti
ºi te ia pe sus fãrã sã te poþi împotrivi. Adicã, cu alte cuvinte, iubirea ar fi un
�ceva� care te cufundã într-o fericire dureroasã, dar care te lasã când þi-e
lumea mai dragã ºi dispare tot aºa de misterios cum a apãrut.

Fiind sinceri cu noi înºine putem recunoaºte cã iubirea noastrã cam
aºa aratã uneori. Noi iubim numai �dacã..� ºi numai �pentru cã...�. Adicã
iubim condiþionat ºi atunci când dispare �dacã� sau �pentru cã�, ne retragem
ºi noi. Facem o întorsãturã de 180 de grade ºi cel pe care odinioarã �l-am
iubit� (sesizaþi, vã rog, ghilimelele) este sortit sã vadã doar spatele nostru,
uneori pentru tot restul vieþii. Nu conteazã dacã persoana respectivã suferã ºi
deznãdãjduieºte, important pentru noi este doar faptul cã nu mai existã acel
�pentru cã�, cel care îmi susþinea mie aºa zisul sentiment de iubire. Pe de
altã parte, mai este o chestiune foarte interesantã în aceastã privinþã. De
multe ori noi spunem: �ei, eu nu urãsc pe nimeni, am o inimã bunã ºi curatã�.
Frumos, e ceva totuºi sã nu urãºti pe nimeni, dar nici cã iubeºti nu poþi sã
spui.

Facem o mare greºealã dacã ne închipuim cã opusul dragostei este
ura. Ura este ceva aparte, ceva care n-are absolut nici o legãturã cu dragostea.
Adevãratul opus al dragostei este indiferenþa. Da, noi putem spune cã nu
urâm (mai ales creºtini fiind), dar în schimb putem fi indiferenþi faþã de cei din
jur. Închipuiþi-vã, vã rog, cum ar fi fost dacã Domnul Isus (care nu ne-a urât
niciodatã, ci ºi-a dat viaþa pentru noi) ar fi fost indiferent cu Maria, cu Lazãr,
cu acel slãbãnog de 38 de ani sau cu soacra lui Simon? Dar dragostea Sa

pentru oameni a fãcut ca El sã-ªi dedice întreaga
viaþã salvãrii noastre. Domnul Isus nu putea face
altfel. Cu siguranþã, noi nu avem puterea de a face
minuni ca Domnul Isus, dar putem face o mulþime
de alte lucruri frumoase ºi nobile cu cei din jurul

MEDITAÞIE   BIBLICÃ

 

SCEPTICUL ªI CELE 10 PORUNCI

 Dumnezeu pretinde, în virtutea creaþiunii ºi mântuirii, cã El este Tatãl
nostru. Când cineva în mod deschis Îl dezonoreazã pe Tatãl nostru, el calcã
porunca a cincea. (Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta). "Dar aceastã poruncã
este doar pentru copii, poruncindu-le sã asculte de pãrinþi."

Dumnezeu ne numeºte copiii Lui deoarece El ne-a fãcut. În mod special,
El le spune celor ce se vor depãrta de pãcat ºi se vor întoarce la El pentru
iertare ºi mântuire: "Vã voi primi. Eu vã voi fi Tatã ºi voi Imi veþi fi fii ºi fiice."
2 Corinteni 6:17-18. Ne va permite El sã-I arãtãm mai puþin respect ºi onoare
decât avem pentru pãrinþii pãmânteºti? Dacã litera legii este cãlcatã prin
neascultarea copilului faþã de pãrintele pãmântesc, oare nu este legea spiritualã
cãlcatã prin neascultarea faþã de Pãrintele ceresc?

Aceasta ne aratã cã opt porunci au fost cãlcate prin cãlcarea unei singure
porunci. Mai sunt douã porunci. Dar sã citim trei texte.

1. "Plata pãcatului este moartea." Romani 6:23.
2. "Sufletul care pãcãtuieºte, acela va muri." Ezechiel 18:4.
3. "Pãcatul este fãrãdelege." ("cãlcarea legii") 1 Ioan 3:4.
Cele Zece porunci constituie o lege care aratã pãcatul ºi fãrã de care noi

nu putem spune ce este pãcatul. "Pãcatul nu l-am cunoscut decât prin
 Lege."Romani 7:7.

Deoarece "Plata pãcatului este moartea" în cãlcarea Legii lui Dumnezeu,
ce-ºi aduce pãcãtosul asupra lui însuºi? Ce-ºi face sieºi? El îºi ia viaþa.
Comportarea sa îl duce spre moarte dacã nu se pocãieºte ºi nu se întoarce la
Dumnezeu, invocând iertarea pãcatelor sale. Astfel, el calcã porunca a ºasea.
(Sã nu ucizi). In Biblie existã multe figuri de stil, prin care Dumnezeu ne ilustreazã
relaþia care existã între El ºi noi. "Fãcãtorul tãu este Bãrbatul tãu;... ºi
Rãscumpãrãtorul tãu este Sfântul lui Israel. El Se numeºte Dumnezeul întregului
pãmânt."Isaia 54:5.

Notaþi cã aici Dumnezeu este Bãrbatul tuturor celor pe care i-a creat.
Israel s-a lepãdat de Dumnezeu, adaptându-se ºi unindu-se în practicile religioase
ale popoarelor înconjurãtoare. "Dar , cum este necredincioasã iubitului sãu o
femeie, aºa Mi-aþi fost necredincioºi voi, casa lui Israel, zice Domnul!" Ieremia
3:20. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Va urma ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de H. M. S. Richards, Traducere si adaptare: Valeriu Burciu, S.U.A

Frânturã   de   realitate
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MESAJE

În ultima sutã de ani a câºtigat o mare popularitate principiul de a se
recunoaºte ca fiind adevãrat numai ce se dovedeºte a fi raþional. Pe fondul
acestui principiu ºi din dorinþa de a aduce la luminã ceea ce mulþi considerau
a fi poveste, mit sau legendã, a pãrut o nouã ºtiinþã: Arheologia Biblicã.

Arheologia a acþionat (fãrã intenþie vãditã) împotriva forþelor opozante
care au format curentul �Critica modernã�.

Ca ºtiinþã, arheologia biblicã a adus mari foloase, unul dintre acestea
fiind înlesnirea exegezei.

Prin �exegezã� se înþelege interpretarea gramaticalã ºi istoricã a unui
text. Arheologia biblicã ne vine în ajutor ca sã înþelegem Biblia. Ea aduce
lãmuriri cu privire la þãrile în care s-au scris diferitele documente biblice,
modul de a trãi al popoarelor menþionate de Biblie, obiceiurile, instituþiile ºi
împrejurãrile locale.

De ce este nevoie ca un creºtin adevãrat sã cunoascã ºi arheologie
biblicã? Un posibil rãspuns îl oferã marele cercetãtor Prescott: �Un teolog
trebuie sã cunoascã tot ceea ce ºtiinþa arheologiei îi poate pune la îndemânã
în legãturã cu þãrile biblice ºi popoarele lor. Aceasta îi va mãri considerabil
patrimoniul cunoºtinþelor ajutãtoare în lucrarea lui de lãmurire a faptelor biblice
ºi de a face sã fie înþelese anumite pãrþi din Scripturã care apar ca enigmatice
la prima vedere�. 1

Înþelegând sensul unor cuvinte ca cele deja menþionate, mulþi oameni
de ºtiinþã au migrat cãtre þãrile Orientului Apropiat, în care, în vechime au
înflorit culturi înalte. Ei aveau un singur gând: acela de a scoate la lumina
zilei ruinele înmormântate în nisip, în decursul veacurilor. Aºa se face cã de
un secol, savanþi din America, Franþa, Germania, Anglia, sapã în zone din
Mesopotamia, Egipt, Palestina. Toate statele super-dezvoltate au fondat in-
stitute specializate pe acest tip de cercetare.

�Fondul de Explorare Palestinianã a început sã acþioneze de 1869;
Asociaþia Germanã de cercetare a Palestinei din 1877; ªcoala Biblicã
Dominicanã din St. Etienne din 1892; Sociatatea Germanã Orientalã din
1898; ªcoala Americanã de Cercetare Orientalã din 1900 ºi Institutul Prot-
estant German de Arheologie din 1901.� 2

~ continuare în pagina 12 ~

Descoperiri

de

 senzaþie

TÂNÃRUL
PENTRU

CÃSÃTORIE
DRAGOSTEA ADEVÃRATÃ

Credeþi cã existã dragoste la prima vedere?
Deºi unii cititori nu vor fi de acord cu mine, afirm cã dragostea la prima

vedere este o imposibilitate emoþionalã ºi fizicã. De ce?  Deoarece dragostea
nu este doar entuziasm de moment, romantic; înseamnã mai mult decât
dorinþa de a te cãsãtori cu un potenþial partener; trece dincolo de  atracþia
sexualã intensã; depãºeºte cu mult emoþia de a câºtiga un râvnit premiu
social. Toate acestea sunt emoþii manifestate instantaneu, la prima vedere,
dar ele nu reprezintã dragostea.

Dragostea adevãratã, spre deosebire de concepþiile atât de rãspândite,
este o  expresie a celei mai profunde aprecieri pentru o fiinþã umanã; este o
sensibilitate faþã de nevoile celuilalt, trecute, prezente ºi viitoare. Este lipsitã
de egoism,  capabilã sã dãruiascã ºi sã se preocupe de celãlalt. Credeþi-mã,
acestea nu sunt atitudini în care cineva �cade� orbeºte, ca într-o groapã.

Am reuºit sã dezvolt o dragoste durabilã faþã de soþia mea, dar aceasta
nu s-a întâmplat instantaneu. Am crescut în ea, ºi acest proces are nevoie
de timp. A fost necesar sã o cunosc pentru a putea aprecia profunzimea ºi
stabilitatea caracterului ei, pentru a mã familiariza cu nuanþele personalitãþii
ei, de care mã bucur acum. Familiaritatea din care izvorãºte dragostea nu
poate fi generatã de o �searã încântãtoare, într-o camerã aglomeratã.� Nu
poþi iubi pe cineva necunoscut, oricât de atrãgãtor pare !

Credeþi cã se poate face cu uºurinþã deosebire între dragostea
adevãratã ºi dragostea pur pasionalã?

Nu, nu cred. Trebuie sã accentuez cu toatã forþa urmãtorul lucru; euforia
dragostei pasionale pare a fi dragoste la cel mai înalt nivel al ei. Dar  niciodatã
nu este o stare permanentã. Atât ºi nimic mai mult ! Dacã crezi cã poþi trãi
numai pe vârful unui munte, an dupã an, mai bine renunþã ! Emoþiile parcurg
mereu un ciclu: intense-mici-intense ºi deoarece sentimentul romantic este
ºi el o emoþie, va oscila cu certitudine.

Dar, cum putem distinge dragostea adevãratã de pasiunea temporarã?
Dacã nu ne putem bizui pe sentimente, cum putem decide dacã ne vom
angaja, sau nu, cu toatã voinþa într-o astfel de relaþie? La aceste întrebãri
existã un singur rãspuns: este nevoie de timp. Cel mai bun sfat pe care îl pot
oferi unui cuplu care doreºte sã se cãsãtoreascã este: nu adoptaþi decizii
importante, hotãrâtoare pentru tot restul vieþii în grabã ºi sub imperiul emoþiilor.
Dacã  aveþi îndoieli, aºteptaþi. Aceastã sugestie este utilã pentru fiecare dintre
noi.

 extras din �Cãsãtoria, împlinire sau frustrare?� , de James Dobson

 de  Alexandru Jercan, Feteºti

A R H E O L O G I E
B I B L I C Ã



Nr.4, aprilie 1999UNU - revistã de dialog iniþiatã de tinerii adventiºti din Slobozia

138

San Diego, California,
USA...[ANN] Bibleinfo.com, ce cuprinde
pagini de Internet care conþin o bazã de
date cu întrebãri ºi rãspunsuri din Biblie,
se va extinde în 1999, potrivit declaraþiei
directorului sãu John R. Loor Jr.

Participând la Convenþia Media
Adventistã din San Diego între 19-24
ianuarie �99, Bibleinfo.com îºi dezvoltã
aspectele multi-linguale ale site-urilor
prin includerea limbilor Chinezã,
Spaniolã, Românã, Rusã, Francezã,
Germanã ºi Suedezã. În mod curent
site-ul cu formatul uºor de înþeles al
întrebãrilor cu rãspunsuri direct din Biblie
primeºte peste 10.000 vizitatori pe lunã.

�De când este online (februarie
1996), site-ul (paginile de Internet) a
primit peste 200.000 vizitatori ºi numai
în 1998 am expediat 26.000 exemplare
gratuite ale cãrþii �Biblia Ta ºi Tu,��
raporteaza Loor. �Am primit întrebãri din
Biblie din 140 þãri din lumea întreagã,
inclusiv studenþi, profesori universitari
ºi reporteri ºi producãtori mass-media.�

Aceastã primã resursã biblicã a
început în 1995 ca Bible Information Line,
condus de Max Torkelsen, prin punerea
la dispoziþie a unui serviciu telefonic de
rãspunsuri din Biblie. Serviciul telefonic
înca oferã rãspunsuri din Biblie în timp
ce web-site-ul continuã sã se dezvolte.
Siteul oferã oportunitatea interactivã de
a pune întrebãri specifice care nu sunt

Paginile de Internet cu Informaþii Biblice se dezvoltã

cuprinse în paginile cu întrebãri-
rãspunsuri.

�Suntem încântaþi de impactul
pe care bibleinfo.com îl are spre a
face mesajul Bibliei mai bine
cunoscut prin aceastã nouã
tehnologie,� spune Loor. �Oamenii
apreciazã faptul cã noi nu le oferim
opinii, ci pur ºi simplu rãspundem la
întrebãri direct din Biblie. Este o
resursã folositoare ºi uºor de utilizat
care sperãm cã va produce o
schimbare realã în vieþile oamenilor.�

Web-site-ul  www.bibleinfo.com
este susþinut de Conferinþa Columbia
a Bisericii Adventiste din Spokane,
Washington, cu cea mai mare parte a
costurilor plãtite din  donaþii.[Jonathan
Galagher]

P.S.Un site adventist românesc de
acest gen este cel aflat la adresa :
www.cicnet.ro/educatie/bis-adv (Slobozia)

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, Romania, iar traducerea este
facutã de Mariana Petre, Slobozia.
http://www.cicnet.ro/educatie/bis/adv/stiri/

În Babilon
`Naintea Babi lonulu i  modern
Mul þ im i  nenumãrate  se  pros tern . . .
Sã bea d in  ademeni toru- i  v in
De pre tu t inden i  cu  grãmada v in .
Numai  capt iv i i  p lâng pe însera te
Cu har fe le  în  sã lc i i  spânzura te . . .
Cântãr i le  Sionu lu i  s tau  mute
Nu vor  în  Bab i lon  sã  se  s t rãmute .
Dar  Bab i lonu l  t inde sã  inunde
Înt reaga lume,  a lergând pe unde.
E-un duh de  amãgi re ,  un  mis te r
Ce înconjoarã g lobul pr in  e ter,
Pã t runde  în  cãmine  º i  b i se r i c i
Î i  spun  un  �Bun  ven i t ! �   mireni º i  c le r i c i .
Cu  muz icã  º i  j oc  sau  cu  d is t rac þ i i
Az i  Bab i lonu-oferã  no i  a t rac þ i i .
E-un carnaval  de r i tmur i  înch inarea,
Se leagãnã-n i luz i i  adunarea,
O veche amãgi re-n  ha inã nouã .
Curând o  sã împar tã  lumea-n douã ,
So l i  nevãzuþ i  lumina º i -o  re t rag
Se depãr teazã d inco lo  de  prag .
Cu har fe le  în  sã lc i i  spânzura te
Capt iv i i  p lâng,  se  roagã pe-nsera te :
�R id icã ,  Doamne,  so l i  sã  dea  de  º t i re
Cã  nu  e  n im ic i tã -a  Ta  oº t i re ,
Adunã-Þ i  turma cea nebãnui tã,
Pr in  s tau le  s t rã ine  ch inu i tã
ª i  fã  ca -n  S ion  ia rãº i  sã  înv ie
Cântãr i le  sa lvãr i i  pe vec ie  ! �

prof. Cezar Geantã, Bucureºti

ªtiri  de pe tot globul

SPI
RIT

UL

PRO
FET

IC

�Influenþa noastrã

aspura altora depinde nu atât

de mult de ceea ce spunem,

cât de ceea ce suntem. O

viaþã în care faptele se

potrivesc cu vorbele,

caracterizatã prin umilinþa lui

Hristos, este o putere în

lumea aceasta.� (E.G.White,

Hristos Lumina Lumii -

pag.129)

citat selectat de

Mariana Boariu, Sibiu
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FABULÃ BIBLICÃ

de Florin  Dumitru, Slobozia

nostru, cu ajutorul Sãu. Iatã de ce �a iubi� înseamnã mai întâi faptã, acþiune ºi
abia dupã aceea  sentiment. Sã nu uitãm mai întâi de toate cã Domnul Isus
ne-a dovedit cã ne iubeºte.

El este Omul adevãrat ºi aºa trebuie sã fim ºi noi. Una dintre scenele
cele mai impresionante din Noul Testament ni-L prezintã în faþa lui Ponþiu
Pilat, guvernatorul roman care îl dãduse sã fie omorât. Faþa lui era acoperitã
de sânge, avea o coroanã de spini pe cap, iar spatele îi era zdrobit. Pe faþã
încã purta urmele scuipãturilor celor ce-ºi bãteau joc de el...Era obosit,
epuizat... Este adus astfel afarã. Pilat îl priveºte ºi apoi se  îndreaptã spre
popor arãtând cu degetul ºi strigând:�Iatã Omul !� Martin Luther traduce �Iatã
ce Om !� Cu aceasta Pilat vroia sã zicã cã a vãzut mulþi oameni dar aceºtia
erau lupi înfometaþi, tigri setoºi, vulpi viclene, pãuni înfumuraþi. Însã Isus este
un OM adevãrat. Poate cã Pilat a avut o clipã de luciditate în acele momente.
Isus est Omul ideal,  Modelul nostru. ªi dacã noi astãzi vrem sã vorbim
despre dragoste ºi dorim sã cunoaºtem cu adevãrat ce înseamnã aceasta,
trebuie sã privim spre Isus unicul nostru Învãþãtor.

~ Dragostea - continuare din pagina 6 ~

Existã totuºi dovezi care demonstreazã cã încã
de acum douã sute de ani au fost unele încercãri în
domeniul arheologiei.

Când Napoleon a plecat în Egipt în 1798, oastea
lui a fost însoþitã de 120 de învãþaþi. De ce? Încã din
acele zile, ruinele Þãrii Nilului au fost cercetate ºi
monumentele ei descrise. Religia, cultura ºi istoria
Egiptului au fost cercetate cu profund interes.

Ce a descoperit arheologia?
- locuri ºi oraºe frecvent menþionate în Biblie;
- basoreliefuri înfãþiºând oameni pe care-i cunoºteam doar dupã nume;
- trãsãturi, haine, scuturi;
- Hitiþi cu nasuri enorme, filisteni subþiri ºi înalþi;
- celebrul Babel;
- oraºe ca Pitom ºi Ramses,  unde evreii munciserã ca sclavi;
-grajdurile celor �12000 de cai� ai lui Solomon.

(alte descoperiri de senzaþie în numãrul viitor)

------------------------------
1 Prescot / Cazmaua ºi Biblia
2 Keller / ªi Biblia are totuºi dreptate - Pag.8

~ Arheologie - continuare din pagina 7 ~

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Pildã pentru neatenþi

Un om mai puþin atent
A pãtruns din întâmplare
Într-o zonã de pericol
Cu nisipuri miºcãtoare.

Omul se-agita, sãrmanul,
Cu dorinþa ca sã scape
Însã n-avea nici o ºansã
Continua sã se îngroape...

Pe-acolo trecu Confucius
ªi vorbi spre neglijent:
-�Când treci prin astfel de locuri
Trebuie sã fii atent...!�

Trecu ºi Buda prin preajmã
ªi fãrã sã ia mãsurã,
Fãrã prea multe probleme
Rosti o învãþãturã: de Alexandru Jercan, Feteºti

-�Dacã stau sã mã gândesc,
Cazul tãu e-o tragedie
ªi-o lecþie moralã
Pentru toatã lumea vie...!�

Mai târziu, trecu ISUS,
Pe când omul disperat
Se zbãtea fãrã izbândã,
Ca un peºte pe uscat...

Isus se opri o clipã
ªi spuse: -�Iubite frate,
Prinde mâna ce se-ntinde !�
-�Cine eºti ?�
-�Sunt CEL CE POATE!�

Teatrul lumii...
ultima reprezentaþie,
ultima generaþie.
Fiecare om e un personaj... principal.
Am obosit
sã mã mai lupt cu mine...
Mi-ar fi mai uºor
sã ies din scenã.
Regizorul mã îndeamnã sã abandonez,
Imi spune cã n-o sã reuºesc

sã mã înving niciodatã.
De undeva
mã lumineazã un zâmbet.
Doi ochi îmi spun cã vor
sã mã ajute,
Douã palme strãpunse
ºi-o inimã plinã de iubire
continuã lupta în locul meu...
în teatrul lumii.
Iþi mulþumesc, Isuse.
de Ramona Neghinã, Bârlad

Iþi mulþumesc, Isuse!familie semitã din

timpul patriarhilor
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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

Grãdiniþa Româno-Americanã, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/lazam/
Biserica AZª Focºani
http://www.advent.ro
Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
http://www.ccs.ro/sup
SCOAR
http://members.xoom.com/intercer/scoar/
Revista  �Echilibru�
http://members.xoom.com/intercer/echilibru/
Conferinþa Transilvania de Nord
http://ctn.codec.ro
�Telefonul Speranþei SOS�, Tg.Mureº
http://members.xoom.com/intercer/sos/

Arca lui Noe (12)

culeasã de Lenuº ªerban, Gura-Vãii

A  fost  o  zi  mai  tristã  decât  toate,
Întregul  cer  atunci  s-a-ntunecat,
Când  fost-a  doborât ºi  dus  la  moarte,
Cel  ce-a  iubit  pe  cei  de  sub  pãcat.

A  fost  o  zi  în  care  ceruri  toate,
Tãcut,  priveau  spre-acest  pãmânt  murdar,
Cum  oameni  orbi , duceau  la  moarte  Mielul,
Ce-aduce  îndurare  sfântã-n  dar.

A  fost  o  zi  în  care,  din  iubire,
Domnul  Hristos  murit-a  rãstignit,
Nevinovat  fiind,  ca  mântuire,
Sã  aibã  cel  ce  crede  cã-i  iubit.

A  fost  o  zi  în  care  cruda  moarte,
Ce  Domnu-a  suferit,  a  întristat
Pe  toþi  copiii  Sãi.  Dar  dupã  toate,
Domnul  Isus  Hristos  a  înviat!

A fost  o  zi  mai  tristã  decât  toate . . .
Dar  totul  a  trecut,  eu  sunt  salvat,
ªi-aºtept  o  zi  când  Domnul  mã  va  scoate,
Din  astã  lume  plinã  de  pãcat.

O  zi  mai  tristã  decât  toate

de George Dinu,  Cãlãraºi

Cel rãstignit

Isus Hristos, pe cruce a murit
Isus iubit, pe cruce S-a jertfit,
Pentru pãcatul nostru-al tuturora
Ca sã ne-arate pe cer aurora.

Prin chinuri, multe lacrimi ºi amar
A dus în spate un întreg calvar.
Sã ne fereascã de necaz ºi moarte,
De iad ºi rãutate sã ne scape.

Pe cruce, Doamne, Tu ai suferit
Dureri ºi suferinþe ai simþit...
Sânge, sudoare pe fruntea Ta curgeau,
Iar pãcãtoºii Te batjocoreau.

În locul meu ºi-al tãu, Isus s-a Rãstignit,
Pe cruce la Golgota viaþa ªi-a jertfit
Acolo Domnul plânge ne-ncetat,
ªi crucea cea de chinuri ºi grea El a cãrat.

Aceasta este calea, prietene iubit,
Cãtre Cel ce pe cruce pentru noi s-a jertfit.
Acum El ne chemã în cerul Lui cel Sfânt,
Ca sã ne mântuiascã ºi sã ne ia curând!

de Ionuþ V. Dumitru, Traian

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:

Oameni îngroziþ i  pe dealuri ,
Îº i  mai cautã scãpare,
ªi abia acum lui Noe,
Prea târziu î i  dau crezare. ..

Mulþ i  sperând sã-ºi  scape viaþa,
De dezastrul cel  turbat,
La corabia lui  Noe
Repeziþ i  au alergat.

Caftor însuºi  este acela
ªi cum sta î i  v ine-n gând,
Toate ocazi i le v ieþ i i ,
Risipi te rând pe rând!

Cât ar mai dori  acuma
Iar pe Noe sã-l  audã,
N-ar mai amâna chemarea,
Niciodatã , de acuma !

Apele-mpre jur  se-adunã,
Uraganul  ur lã-ntruna,
Îngropând în  fundul  ape i ,
Mii  de  v ie þ i  pe  to tdeauna.

Animale  r i s ip i te  de
Potopul  p ierzãtor,
De la  oameni i  în  v ia þã ,
Par a cere  a ju tor  !

Caftor  face-un semn cu mâna
Celor  d inpre jur  sã  v inã,
O speranþã de  scãpare
Dintr-o datã- l  înseninã. . .

Toþi la uºa arcei iute,
Se-adunarã mic ºi mare
ªi-ncercarã s-o deschidã
Într-o ultimã sforþare.  (va urma)
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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
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 INVAZIE  NEPREVAZUTÃ DIN  SPAÞIUL  EXTRATERESTRU

de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu

Astãzi lumea noastrã este intens preocupatã de spaþiul
extraterestru. Miliarde de dolari sunt cheltuite anual pentru cucerirea
spaþiului. Nimeni nu poate uita emoþionantele momente când au venit
din spaþiu aceste cuvinte: �Racheta a aterizat pe lunã�. Atunci cu
respiraþia întretãiatã priveam la televizor cum Neil Armstrong a pus
primul pas pe lunã.

   Cu toate cã au crescut atât de mult cunoºtinþele ºtiinþifice,
oamenii au o mare teamã. Sir Philip Gibbs spune: �Savanþii de astãzi sunt plini
de o mare neliniºte cu privire la viitorul apropiat ºi prezic lucruri întunecoase. Ei
se tem de forþele pe care oamenii le deþin�.

   In 1953, Buletinul Savanþilor Atomiºti a publicat pe coperta din spate
imaginea unui ceas care aratã ora 12 noaptea fãrã 2 minute. Dedesubt era
scris: �Limbile ceasului de pe coperta buletinului aratã acum 2 minute pâna la
miezul nopþii, nu pentru a înspãimânta, ci cu siguranþã pentru a avertiza.Buletinul
poate fi greºit; de fapt, poate fi doar un minut, sau numai secunde pâna la miezul
nopþii�. (Bulletin of the Atomic Scientists, September 1953, coperta din spate).

Teama creºte când naþiune dupã naþiune anunþã prin explozii
înspãimântatoare: �Noi avem bomba�. ªi într-una din aceste zile poate un ma-
niac va apãsa butonul care va lansa omenirea într-un nou holocaust.

O MARE DECEPÞIE
Vedeþi ce va urma? Intreaga lume e pãstratã pentru o deceptie care va

ameþi orice imaginaþie. Membrii clubului �Farfuriile Zburãtoare� vorbesc foarte
serios si chiar �predicã� despre ziua când �stãpânul lor� va veni într-o mare �armatã
invadatoare� cu nave spaþiale�. ªi �atunci noi vom avea pace!� spun ei.Dar iatã
o uimitoare prezicere, care cred cã este inspiratã de Dumnezeu: �Ca o
încoronare a dramei celei mari de amãgire, însuºi Satana va lua chipul lui
Hristos. Biserica a marturisit timp îndelungat cã aºteapta venirea Mântuitorului
ca împlinire a nãdejdii ei. Acum amãgitorul cel mare va face sã se arate ca ºi
când Hristos ar fi venit. In diferitele pãrþi ale pãmântului, Satana se va prezenta
între oameni ca o fiinþã maiestoasã de o strãlucire orbitoare, care se aseamãnã
cu descrierea Fiului lui Dumnezeu datã de Ioan în  Apocalips (Apoc. 1:13,15).
Slava care-l înconjoarã nu este întrecutã cu nimic de ceea ce ochii omeneºti
au vãzut vreodatã. In vãzduh rãsunã strigãtul de biruinþã: �A venit Hristos! A
venit Hristos!� Oamenii se aruncã la pãmânt în adorare înaintea lui, în timp ce
el îºi ridicã mâinile ºi pronunþã asupra lor o binecuvîntare, aºa cum Hristos
binecuvânta pe ucenicii Sãi când era pe pãmânt. Glasul lui este plãcut, mieros
ºi melodios. Intr-un ton amabil ºi plin de simpatie, el prezintã unele din
adevãrurile cereºti pline de har pe care Mântuitorul le-a rostit; vindecã bolile
din popor. Aceasta este amãgirea cea mai puternicã, aproape copleºitoare�.
(Marea luptã, p.573).

Biblia spune: �ªi nu este de mirare, cãci chiar Satana se preface într-
un înger de luminã�. 2 Corinteni 11:14. Dar contrafacerea lui Satana nu va
înºela credinþa urmaºilor lui Dumnezeu - pe toþi aceia care au fãcut cãlãuza
ºi studiul lor constant din Scripturi. In încercarea lui de a prinde toatã lumea
în laþul sãu, Satana, nu numai cã va cãuta sã contrafacã revenirea lui Isus,
dar el va înºela naþiunile pãmântului în ceea ce priveºte gândul cã vor putea
opri sau distruge aceasta �invazie extraterestrã�. Arsenalul omenirii cu
proiectile teleghidate nu va ajuta la nimic.

�Cãci, cum iese fulgerul de la rãsãrit ºi se vede pânã la apus, aºa va fi
ºi venirea Fiului Omului�. Matei 24:27. El va fi vãzut pe cer la Rãsãrit, mai
întâi ca un nor mic ºi apoi din ce în ce mai mare pe masurã ce se apropie,
pânã când cerul va fi plin de un mãnunchi de raze. Oºtirea îngerilor ºi Regele
regilor ºi Domnul Domnilor coboarã din cer.

În numãrul urmãtor vom vedea care sunt caracteristicile revenirii
Domnului Hristos. (va urma)
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DE  CE NU ESTE PACE?
   De ce nu pot naþiunile sã-ºi rezolve problemele? De ce nu putem avea

pace? Ce este greºit? Dacã întrebaþi pe Dumnezeu, El va descoperi cauza care
este mai adâncã decât lucrurile politice sau religioase, deoarece Ioan,  privind în
viziune zilele noastre, spunea: �Apoi am vãzut ieºind din gura balaurului ºi din
gura fiarei ºi din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semãnau
cu niºte broaºte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite
ºi care se duc la împaraþii pãmântului întreg ca sã-i strângã pentru rãzboiul zilei
celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic�. Apocalips16:13-14.

Deci, puterea demonilor este aceea care influenþeazã lumea astãzi ºi e
nevoie de o putere mult mai mare decât cea omeneascã pentru a se împotrivi
acestor forþe supranaturale. Sfintele Scripturi prezic o mare invazie din spaþiul
extraterestru ºi diavolul cunoaºte aceastã prezicere ºi face tot ce-i stã în putere
pentru a înºela naþiunile pamântului. Noi vom vedea apogeul acestei bãtãlii de
secole între Hristos ºi Satana.

ORIGINEA PÃCATULUI

Inchinarea (adorarea) este ceea ce  cere el. Satana a descoperit aceasta
în mod clar când L-a ispitit pe Isus în pustie. El pretinde închinare. Chiar de când
s-a gãsit în el nelegiuirea, el a râvnit închinarea. Isus spunea: �Am vãzut pe
Satana cãzând din cer� Luca 10:18.  Cândva Satana a fost un înger curat, fãrã
pãcat, în cer. In Ezechiel 28:12-15 citim: �Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
ajunsesei la cea mai înaltã desãvârºire, erai plin de înþelepciune ºi desãvârºit în
frumuseþe. Stãteai în Eden, grãdina lui Dumnezeu... Erai un heruvim ocrotitor, cu
aripile întinse... Ai fost fãrã prihanã în cãile tale, din ziua când ai fost fãcut, pânã
în ziua când s-a gãsit nelegiuirea în tine�.

   Lucifer, acest heruvim acoperitor, a fost creat desãvârºit. Dar ce s-a
întâmplat de s-a facut diavol? Gãsim rãspunsul în Isaia 14: 12-14: �Cum ai cãzut
din cer, Luceafãr strãlucitor fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pãmânt, tu,
biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: �Mã voi sui în cer,  îmi voi ridica
scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu... mã voi sui pe vârful
norilor, voi fi ca Cel Prea Inalt�. Lucifer avea probleme cu �eul� sãu personal; el era
mândru, voia sã i se aducã închinare.

   Ca rezultat al lucrãrii sale ascunse din ceruri, Lucifer a reuºit sã
amãgeascã o treime din îngeri sã se uneascã cu el în lupta sa împotriva lui
Dumnezeu ºi a lui Hristos.  �ªi în cer s-a fãcut un rãzboi. Mihail ºi îngerii lui s-au
luptat cu balaurul. ªi balaurul cu îngerii lui s-au luptat ºi ei, dar n-au putut birui;
ºi locul lor nu li s-a mai gãsit în cer. ªi balaurul cel mare, ºarpele cel vechi, numit
diavolul ºi Satana, acela care înºealã întreaga lume, a fost aruncat pe pãmînt; ºi
împreunã cu el au fost aruncaþi ºi îngerii lui�. Apocalips 12:7-9. Gândiþi-vã la
aceasta! Lucifer, fiu al zorilor, a devenit diavol ºi îngerii sãi - toþi strãlucitori în
înþelepciune, puternice spirite de luminã  s-au transformat în demoni ai întunericului.

Apostolul Pavel spune în Efeseni 6:12 (traducerea Philips) �Cãci lupta noastrã
nu este împotriva duºmanului natural (carnea si sîngele): lupta noastrã este
împotriva organizaþiilor ºi puterilor spirituale. Suntem împotriva puterilor nevãzute
care controleazã aceastã lume întunecoasã, împotriva agenþilor din cartierul general
al diavolului.�

   Traducerea româneascã spune: �Cãci noi n-avem de luptat împotriva
cãrnii ºi sîngelui, ci împotriva cãpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva
stapânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor rãutãþii care sunt în
locurile cereºti�. Traducerea New English Bible spune: �Cãci lupta noastrã nu
este împotriva duºmanilor omeneºti, ci împotriva puterilor cosmice (cereºti),
împotriva autoritãþilor ºi potentaþilor acestei lumi întunecoase, împotriva forþelor
supraomeneºti ale diavolului din locurile cereºti�.

ARÃTÃRI  SUPRANATURALE ÎN  CERURI
Aceºti îngeri cãzuþi, aceste spirite de demoni,

aceste �forþe supraomeneºti ale diavolului din locurile
cereºti� cautã acum cu tot dinadinsul distrugerea noastrã.
Suntem aproape de timpul culminant al luptei dintre

Hristos ºi Satana ºi noi vom fi în centrul acestui conflict.
Iatã o prezicere extraordinarã pe care am gãsit-o într-o carte deosebitã:

�Marea Luptã dintre Hristos si Satana�: �Semne îngrozitoare cu un caracter
supranatural se vor descoperi în curând în ceruri, ca o dovadã a puterii fãcãtoare
de minuni a demonilor�. (Marea Luptã, pag. 572).

La o parte cu ideea cã locuitori din planetele învecinate vor invada lumea
noastrã... Aceºtia sunt îngeri cãzuþi, �puteri fãcãtoare de minuni ale demonilor�.
Amãgirile acestor zile din urmã vor fi adaptate cu iscusinþã pentru inteligenþele
oamenilor care trãiesc în era spaþialã. Obiecte Zburãtoare Neidentificate (OZN),
�semne îngrozitoare cu un caracter supranatural�, toate acestea sunt pãrþi ale
planului diavolului de a prinde întreaga lume în plasa lui. Diavolul cautã sã aibã un
avantaj din popularul interes în studierea altor planete, în cãlãtoriile spaþiale, în
fenomenul �Farfuriilor zburãtoare� (OZN), împletind povestirile sale stranii cu o
parte din adevar, într-o þesãtura de decepþie, care e
mai puternicã decât gândim noi.

Lumea este pãstratã pentru o mare decepþie.
Unul din conducãtorii spiritualiºti din Anglia a înregistrat
o voce venind dintr-o pretinsã navã spaþialã ce zbura în
jurul pamântului. E un glas care face sã vã palpite
inima - cel mai dulce glas pe care l-aþi auzit vreodatã.
Acest glas spune: �Copilaºilor, Eu sunt aproape sã
revin aºa cum v-am promis�.


