
Nr.5, Mai 1999UNU - revistã de dialog iniþiatã de tinerii adventiºti din Slobozia

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

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

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

INDICAÞI SURSA LOR.

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

  Jana Cristea

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

An IV , nr.5 (33), Mai, 1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

ORIZONTAL: 1)Lucrãri
care epuizeazã un subiect
2)Lucrare care îmi aparþine -
Începe naraþiunea..! - Þine trena
unui adormit..!  3)�Muntele
nimicirii� sau loc simbolic pentru
o ultimã lucrare. 4)Consoanele din
ONIX...! - Orologii. 5)Lucrat în ziua
a doua - Bir...! - Arici neextremist!

6)Lucrãrile celor liberi cugetãtori. 7)Face parte din Roada Duhului ºi se obþine
în urma unor lucrãri speciale, pe orizontalã dar ºi pe verticalã. - A acoperi cu
aur. 8)Posed - Lucrãrile lui Dumnezeu pe timp de iarnã. 9)Cetate biblicã trecutã
azi pe unele maºini. - Nu este un lucru greu de fãcut. 10) 1844 - ...a saducheilor
sau a fariseilor.

VERTICAL: 1)Bine lucratã ºi eliberatã de constrângeri. 2)Artaxerxe
fãrã... fãrã - Pus la finalul unor lucrãri ce au de-a face cu închinarea. 3)Fiul cel
negru al lui Noe - Paralelã aflatã la 23 grade ºi 27 minute latitudine nordicã.
4)Cel mai mic urechiat - Calitatea pielii obrazului. 5)Lucrare specialã fãcutã
de Samuel pentru Saul. - Femeie (evreieºte). 6)Pustiu african. 7)Tresaltã...
pe jumãtate ! - Lucrat cu acul. 8)Provoacã dureri fizice sau morale
(masc.plural). 9)Instrumente pentru lucrãri orchestrale. - Un tip, blestemat
pentru lucrãrile lui rele (mâncat de viermi). 10)Referitor la formele de culturã ºi
de civilizaþie specifice unui popor. - Cureluºã de meºinã.

de Alexandru Jercan, Feteºti

L u c r ã r i

TINERII ÎN ACÞIUNE

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.

* I n t e r v i u . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5

* C o m p a n i o n i i . . . . . . . . . . . . . 6

* Frânturã de realitate.. . . 7

*Arheologie Biblicã......8

*Poez i e  . . . . . . . . . . .. . . .9- 1 1

*Sãnãtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

*ªtiri de pe tot globul ....13

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.

T â n ã r u l   p e n t r u

c ã s ã t o r i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

*Med i t a þ i e  b i b l i c ã . . .. . . 15

* Experienþe . . . . . . . . . . . . 1 6-17

*Mesaje primite pe internet.17

*Re þ e t a c u l i n a rã   . . .. . . 18

*Cereri pentru rugãciune.18

Nu uitaþi !

      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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�Rugaþivã

pentru....

........
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- Dr. Jan Paulsen -
Preºedintele ConferinþeiGenerale a Bisericii AdventisteINTERVIU

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Perioada examenelor de capacitate a însemnat o încercare a credinþei pentru
cei aproape 800 de elevi adventiºti care au terminat în acest an clasa a VIII-a. Ultimul
examen (cel la istorie ºi geografie) urma sã se desfãºoare sâmbãtã, 5 iunie. Ce decizie
vor lua copiii adventiºti? Se vor duce la examen sau nu? Unii s-au dus, dar marea
majoritate (circa 630 de elevi) nu s-au prezentat. Care sunt consecinþele? Vor rãmâne
ei doar cu cele 8 clase, fãrã a mai putea urma liceul?

Florin Liga -  Aºa cum ºtiþi, aproximativ 1000 de elevi, copii ai familiilor
adventiste, au fost aduºi astãzi în situaþia de a alege între un principiu veºnic
al lui Dumnezeu ºi o decizie de autoritate a Ministerului Educaþiei. Cât de
înþelept este sã fie ridicatã aceastã problemã, a serbãrii ºi sfinþirii Sabatului,
acum când suntem confruntaþi cu multe alte probleme majore, cum ar fi
situaþia economicã, crizele politice sau problemele etnice care au generat
conflictul din Balcani?

Jan Paulsen - Ascultarea de Dumnezeu este primordialã orcãrei alte
situaþii. Dumnezeu este stãpânul nostru suprem si el este Acela cãruia trebuie
sã ne supunem mai întâi. Deci întrebarea dacã sã ascultãm de Dumnezeu
nu trebuie apreciatã în acelaºi mod cum noi tratãm celelalte probleme, pentru
cã este de cea mai mare importanþã pentru noi.

F.L.-  Consideraþi cã poziþia pe care Biserica Adventistã din România
a adoptat-o este specificã doar acestei regiuni sau este cumva o dorinþã de
extremism a membrilor Adventiºti din România? Care este poziþia bisericii
mondiale cu privire la aceastã dezbatere, de a participa la cursuri sau la
examene în ziua Sâmbetei?

J.P. - Participarea la cursuri sau examene în Sabat, de departe, intrã
în aceeaºi categorie cu lucrul în ziua Sabatului, sau implicarea în alte activitãþi
care nu conduc la o închinare specialã pentru Dumnezeu. Sabatul este ziua
sfinþitã de Dumnezeu. Am crescut într-o þarã din Europa în perioada în care
exista o programã ºcolarã de ºase zile, ºi deci frecvenþa era obligatorie inclusiv
Sâmbãtã. Începând cu clasa a doua nu am mai participat la nici-o clasã în

cu privire la situaþia copiilor
adventiºti de clasa VIII-a din

România

Dovleac cu orez
500 g dovleac, 2 cepe, 1 canã orez, 1 lingurã vegeta, 1 lingurã

pastã tomate, mãsline, 5 cãþei de usturoi, o legãturã de mãrar, 2
linguri ulei.

Orezul se fierbe în patru cãni de apã 15 minute. Dovleacul se
dã prin rãzãtoarea mare, apoi ceapa se cãleºte cu dovelacul 2-3
minute. Usturoiul pisat, pastã de tomate. Mãslinele, vegeta ºi dovleacul
cãlit se amestecã cu orezul. Aceastã compoziþie se pune în tavã la
cuptor 30 minute. Mãrarul se presarã pe deasupra.

Rezolvarea rebusului din numãrul trecut - �Conducãtori�
Orizontal:1)Companioni 2)Obiectare 3)Nor - Sita 4)Diaconi - RR 5)Rase

- Ceg 6)Cremã - Albã 7)AE - Arogant 8)Tauri - Iti 9)Olga - Alicã 10)Rai - Graþie
Vertical:1)Conducãtor 2)Oboi - Realã 3) Mirare - Ugi 4)Pe - Cãmarã

5)Acroºãri 6)NT - NE - AR 7)Iasi - Agilã 8)Ori - Clãtit 9)Netrebnici 10)Argat - AE

Dragi prieteni, începând cu acest numãr dorim sã
reluãm aceastã rubricã. Dorim ca pe aceastã cale,
rugãciunile rostite pentru ceilalþi, sã ne apropie mai mult
unul de celãlalt.

1.Tipografia Zappy�s, Câmpina - refacerea activitãþii,
dupã incendiul de astã iarnã. 2. Dl.Boariu - însãnãtãtoºire.
3.CS- pentru a gãsi o soþie potrivitã.

� Cereri  pentru rugãciune �Important Din nou rubrica...

Enigmele
Terrei

CU  AC  ºi  AÞÃ

(monoverb cu intras: xoxoxxx)

R I

**********************

de Jercan Alexandru, Feteºti



Nr.5, Mai 1999UNU - revistã de dialog iniþiatã de tinerii adventiºti din Slobozia

4 17

Mesaje primite pe Internet

ziua Sabatului. Autoritãþile nu au fost aºa fericite pentru  decizia mea, dar
mi-au respectat alegerea conºtiinþei mele. Mi s-a sugerat sã mã mai gândesc,
dar începând cu aceastã experienþã nu am mai participat niciodatã la cursuri
Sâmbãta. Cred cã este important pentru tinerii noºtri, ca încã devreme în
copilãrie sã înveþe cã ascultarea de Dumnezeu nu poate fi compromisã.

F.L.- Sãptãmâna trecutã, o parte dintre pãrinþii copiilor împreunã cu
câþiva lideri ai bisericii Adventiste din România au susþinut problema lor în
faþa curþii de apel ºi vor merge  mai departe la Curtea Supremã de Justiþie.
Credeþi cã acesta este cel mai bun lucru pe care biserica din România l-ar
putea face?

J.P- Gândesc cã este drept pentru liderii bisericii noastre din fiecare
þarã  sã cearã asistenþa structurilor superioare oficiale în guvern sau orice
altã autoritate legalã, pentru protecþia drepturilor individuale ale membrilor
noºtri. Deci, a cãuta libertate religioasã ºi drepturi protejate de justiþie, cred
ca este o cale bunã de urmat.

F.L.- Am vãzut cã sãptãmâna trecutã, situaþia din România a fost pe
primul loc în Buletinul de Stiri al Conferinþei Generale. În ce mod Conferinþa
Generala s-a  implicat în a sprijini biserica din România?

J.P.- Am fost prezent la serviciul special rugãciune din cadrul Conferinþei
Generale când în mod particular s-au menþionat dificultãþile prin care unii dintre
membrii bisericii trec în aceste momente. Am avut momente speciale de
rugãciune pentru ei. Suportul pe care Conferinta Generalã îl poate oferi în acest
moment , la aceastã rãscruce de drumuri, este rugãciunea de mijlocire pentru
fiecare dintre cei încercatþi. Doresc sã le spun cã ascultarea de Dumnezeu, în
adevãr, trebuie sã devinã o realitate incontestabilã în viaþa fiecãruia dintre noi.
Liderii bisericii noastre din România, trebuie sã evalueze local situaþia în spiritul
legilor existente ºi în funcþie de deciziile justiþiei sã aleagã cea mai bunã metodã
care va putea sã protejeze drepturile membrilor noºtri.

F.L.- Aº dori o ultimã întrebare.Care este recomandarea
dumneavoastrã pentru copiii ºi pãrinþii implicaþi în aceastã chestiune?

J.P.- Sfatul meu în aceastã situaþie este sã staþi în contact direct cu
liderii bisericii noastre. Examinaþi sfaturile lor în lumina Scripturii, ºi dacã le
gãsiþi încercate, aplicaþi-le. Facând aºa veþi avea în inimi bucuria de a rãmâne
loiali lui Dumnezeu. Dumnezeu este calificat sã gãseascã soluþii pentru ieºirea
din dificultãþi. Dacã vom rãmâne ºi vom sta împreunã ca un tot, formând un
front unit, Dumnezeu se va descoperi în mod extraordinar, bucuros sã rezolve
cererile copiilor sãi chiar în cele mai complexe probleme. Dumnezeu sã vã
binecuvânteze ºi sã vã întãreascã în alergarea spre Împãrãþia Lui!

5 iunie 1999       FLORIN LIGA � Andrews University. Dupã festivitatea
de absolvire a promoþiei 1999.

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

Stanoiu Otto, Tg.Mureº. Apreciez foarte mult lucrarea voastrã!
Emi Cristea , SUA .  Am fost impresionat de materialul pe care l-aþi

pus la dispoziþia publicului. Cautaþi sã menþineþi în continuare aceastã lucrare
bunã!

CUCONU DUMITRU , Romania. Este foarte bine ce faceþi, mergeþi înainte,
nu vã lãsaþi intimidaþi! Dumnezeu sã vã ajute !

 Unui om i-a murit soþia ºi a rãmas cu doi copii, o fetiþã de 8 ani ºi un bãieþel
de 6 ani. Lucra ca telefonist la o intreprindere ºi munca lui consta din primirea
unor texte prin telefon pe care apoi le înregistra.

Într-o zi a plecat la serviciu, aproape plângând, fãrã sã lase nimic de mîncare
copiilor, deoarece era foarte sãrac. În timpul pauzei de masã de la servici se uita
pe fereastrã pe stradã, deoarece nu avea ce face neavând mâncare la el. Într-o
astfel de pauzã, vãzu pe stradã o cãruþã, care venea spre el. Apoi vãzu cum cãruþa
se opri în dreptul geamului ºi omul din cãruþã îi fãcu semn sã meargã la el.El ieºi
din camerã ºi de peste gard omul îl întrebã:

 �Omule, tu ai nevoie de mãlai ?�
Se uita nedumerit deoarece nu-l vãzuse în viaþa lui pe acest om, însã

rãspunse:
�Domnule îmi trebuie mãlai, dar nu am nici un ban !�
�Domnule, eu nu te-am întrebat de bani, ci dacã vrei mãlai,� replicã omul
�Vreau domnule !�, rãspunse.
Când omul cu cãruþa vru sã dea jos sacul cu mãlai, un sac de circa 5 duble

(70kg),  îl rugã dacã poate sã-l ducã direct acasã la el, deoarece nu avea cu ce
sã-l ducã. Omul fu de acord ºi dupã ce primi adresa duse sacul acasã. Fetiþa se
apucã ºi fãcu mãmãligã ºi astfel copiii alungarã foamea din burtica lor. Ajungând
acasã, gãsi copiii voioºi ºi sãtui. Sa gândi cine putea sã fie cel care îi ajutase în
sãrãcia lor.

Dupã un timp copiii gãsirã în urma lãsatã de un pantof, în apropiere de locul
lor de joacã, o hârtie împãturitã de 5000 de lei. Copiii îi dãdurã tatãlui lor banii ºi-i
spuserã cum i-au gãsit pe stradã, însã nu-i crezu ºi dupã ce verificã la vecini dacã
le-au dispãrut bani ºi aflã cã nu, aºteptã 3 sãptãmâni sã vinã cineva sã reclame
banii. Deoarece nimeni nu apãru se duse ºi cumpãrã câte ceva pentru copii.

La circa o lunã de la aceastã întâmplare, apãru din nou acel om care îl
întrebã ca ºi data trecutã dacã are nevoie de mãlai. El  îi spuse cã are, dar de data
asta doreºte sã-i plãteascã marfa. Omul cu cãruþa nu a vrut sã ia banii.

Cu restul de bani fratele a îmbrãcat copiii ºi a ieºit din sãrãcie, iar cu omul
cu cãruþa nu s-a mai întâlnit niciodatã.

Domnul trimite ajutoare

culeasã de Iancu Ieremia, SUA
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R ã s p u n s u l  l u i  D u m n e z e u
Dumnezeu nu i-a lãsat pe aceºti copii ai Sãi. Credinþa lor a fost rãsplãtitã.

Ministerul Educaþiei a hotãrât ulterior ca sã se dea o reexaminare pentru copiii adventiºti
în timpul sãptãmânii 20-26 august! Conducerea Bisericii noastre - Uniunea Românã -
a depus demersuri serioase pentru ca rezolvarea situaþiei. Totodatã, rugãciunile multor
fraþi ºi surori din þarã ºi strãinãtate au însoþit pe copii în aceastã încercare.

�Am o veste bunã cu privire la examenul de capacitate. Vineri seara am
transmis fr. Dima, vestea de ultimã orã. La multele rugãciuni rostite de
noi toþi, Dumnezeu a rãspuns. Vineri 4 iunie, Preºedintele României s-a
aflat pentru câteva ore la Tg. Mures.

Aflând de vizita aceasta, am solicitat de la Bucureºti documentele ºi toate
adresele fãcute de Biserica spre M.E.N ºi invers. M-am pregãtit cu un dosar
ºi m-am rugat ca Dumnezeul cel Atotputernic sã mã ajute sã pot lua personal
legãtura cu Dl Emil Constantinescu. Acest lucru s-a întâmplat ºi în mod
providenþial, câteva minute am vorbit cu Dl. Preºedinte, oferindu-i ºi
dosarul.

Dânsul a spus: �ªtiu, cunosc problema. Am luat deja legãtura cu Ministerul
ºi... va fi o reexaminare!!! Fiþi liniºtiþi, se rezolvã�. La ora 8 seara am plecat cu
multã bucurie acasã, anunþând pe colegi ºi pãrinþi din Conferinþa noastrã.

Fr. Dima mi-a promis cã va anunþa celelalte Conferinte. Ieri, 5
iunie, cei de la PRO TV au fost prezenþi în biserica din Nazna, unde
împreuna cu colegul meu am botezat 9 suflete. Am dat un interviu legat de
absenþa copiilor AZS de la examen ºi, de asemenea au fost intervievaþi doi
copii AZS de clasa a opta.

Am dorit sã vã împãrtãºesc aceastã extraordinarã experienþã ºi vreau sã
spun cã Dumnezeu ºi astãzi este la lucru, este la fel de Puternic, ca pe
vremea lui Daniel, ªadrac, Meºac, Abed-Nego ºi alþii.

TOTUL ESTE CA NOI SÃ FIM CREDINCIOªI, SÃ RAMÃNEM LÂNGÃ PRINCIPII !
Cu pretuire, Viorel Dan, Dir.Comunicaþii Conf.Transilvania de Sud�

În continuare vã redãm mesajul transmis Bisericii, de Dir. Comunicaþii
din cadrul Conf. Transilvania de Sud, fr. Viorel Dan, dupã întrevederea avutã
la Tg.Mureº cu Preºedintele României, Dl Emil Constantinescu.

Opin i i  a l e  cop i i l o r  adven t i º t i
Iulian, Slobozia. � A fost o încercare grea. Colegii mei mã considerau altfel, eu

fiind singurul din ºcoalã care nu m-am prezentat la examen. Dar Dumnezeu a avut grijã ca
sã biruim !�

Ciprian, Slobozia. � Într-adevãr a fost greu pentru noi. Dar acum sunt bucuros
cã Dumnezeu ne-a mai dat o ºansã pentru acest examen. �

Ioana, Bucureºti.� Am avut emoþii, dar acum totul s-a rezolvat! Mulþumim
Domnului !�

� Am crescut într-un cãmin adventist de la 13 ani. La ºcoalã lucrurile
nu  mergeau prea bine, n-am mers prea bine încã de la grãdiniþã. La sfârºitul
programului de la grãdiniþã în drum spre casã era întodeauna un grup sau
douã de bãieþi care se ascundeau de mine, apãreau apoi pe neaºteptate
mã provocau, mã bãteau încât îmi era teamã sã mai merg acasã. Primul
meu �prieten adevãrat� m-a învãþat sã fur când aveam 6 ani. Am crescut, am
împlinit 12 ani ºi am început ºcoala. Când am ajuns în clasa a III-a ºcoala
mi-a plãcut în mod deosebit. Acesta a fost cel mai bun. Dar ceva n-a mers
nici atunci bine. În ultimele luni devenisem interesat de forþele oculte,  am
început sã ascult muzicã rock, am început sã fumez ºi sã pãtrund prin
efracþie în ºcoalã. Cel mai trist lucru al întregii poveºti a fost cã i-am învãþat
pe alþii sã facã la fel. Totul s-a terminat cu excluderea mea din ºcoalã ºi am
fost transferat la o ºcoalã în Kimleo la 5 Km.

Mama bãnuia cã nici la ºcoala din Kimleo nu mã descurcam prea
bine. Am stat acolo 3 luni. Am lucrat gratuit într-o fabricã de produse
alimentare tot restul anului, apoi ne-am mutat la Nyhyttan ºi am început
clasa a VIII-a. Acolo am bãut prima bere ºi fumam deja cu regularitate.
Mama mea ºi-a dat seama cã nu mã simþeam bine nici acolo. La Nyhyttan
eram catalogat drept cel care fãcea întotdeauna încurcãturi. De abia acum
am auzit cã cei care erau de aceiaºi vârstã cu mine sau mai tineri se
strãduiau mult sã înveþe.

Ne-am mutat la Sandared. Mi-a luat doar o lunã ca sã  gãsesc cei
mai rãi tipi - un grup de zece tipi sãlbatici. Ne-am apucat de spargeri,
petreceri, alcool ºi droguri. Dãdeam mai ales petreceri cu bere. Eu ºi
prietenul meu eram cei mai tari din Sandared. Am fost la ºcoalã 5 ani din 9
cãci acum eram clasa a IX-a. Dupã ce am terminat clasa a IX-a am avut
multe slujbe. Eram dependent de tutun ºi alcool. Am încercat ºi �iarbã� la
un an dupã terminarea ºcolii ºi am devenit dependent. Pot sã spun cã am
încercat tot ce se putea: alcool, tutun, haºiº, amfetaminã etc. Eram un
gunoi, iar rezultatul acestui lucru: internat în douã rânduri într-un centru de
recuperare; în plus m-am ales ºi cu  5 ani de închisoare. Vã gândiþi cã am
atins adâncul ? Sunt allte lucruri mai rele !

În timpul detenþiei am devenit bun prieten cu cel mai faimos traficant
de droguri din Boras.

Acum mã aºteptam sã iasã bani buni ! Plãnuiam sã strângem mulþi
bani, câþi se puteau strânge pânã la sfârºitul lunii februarie, când trebuia sã
cãlãtorim în Suedia, pentru a vinde droguri. Eram în luna noiembrie, planul era
gata ºi trebuia sã ies din închisoare doar peste o sãptãmânã. În timpul ultimei
sãptãmâni i-am dat telefon fratelui meu, Dan. În timp ce vorbeam cu el am
ajuns la o înþelegere, urma sã petrec sfârºitul anului în mijlocul familiei mele.

(va urma)

� Voinþa lui Dumnezeu �(1)

E X P E R I E N Þ E

traducere din engezã  - Jana Cristea, Slobozia

Aceasta este experienþa convertirii tânãrului Haase Hernehult din Suedia. Relatarea ne-

a fost trimisã prin e-mail de fratele sãu Dan, care a ºi vizitat România de câteva ori.
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MEDITAÞIE   BIBLICÃ
 

SCEPTICUL ªI CELE

10 PORUNCI

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

Sã recapitulãm: Cum poate un om sã ia Sabatul lui Dumnezeu pentru
folosirea sa proprie, cãlcând brutal porunca a patra, fãrã a fura, astfel cãlcând
porunca a opta? Cum poate sã fure fãrã sã pofteascã mai întâi? De aceea, el
calcã porunca a zecea. Cum poate sã se înalþe mai presus de Dumnezeu, Care
a declarat în prima poruncã:"Sã nu ai alþi dumnezei afarã de Mine."  Cum poate
folosi în van porunca în care Dumnezeu ªi-a semnat Numele Sãu, fãrã a lua în
deºert Acest Nume, astfel cãlcând porunca a treia? Cum poate arãta dezonoare
Tatãlui ceresc, fãrã a cãlca porunca a cincea? Cum poate comite asemenea
pãcate, când Dumnezeu a spus ca rezultatul sigur al pãcatului este moartea,
fârã a fi vinovat de sinucidere cu bunãºtiinþã, astfel cãlcând porunca a ºasea?
Cum poate un om sã facã toate acestea ºi, prin faptele ºi cuvintele sale de
îndreptãþire de sine, sã spunã cã direcþia sa e dreaptã? Poate el spune adevãrul?
Mãrturisirea strâmbã sau minciuna este cãlcarea poruncii a noua. Cum poate
el merge atât de departe de Partenerul sau spiritual, unindu-se cu lumea
pãcãtoasã, fãrã a fi vinovat de comiterea adulterului, împotriva cãruia vorbeste
porunca a ºaptea? Este porunca a patra fãrã consecinþe, prietene? N-are
importanþã ce zi pãstreazã cineva? Nu este chiar inima Legii lui Dumnezeu, cea
mai mare poruncã dintre toate, dacã e posibil ca una sã fie mai mare decât
alta? Înlãturarea ºi neluarea în seamã a  zilei Sale implicã violarea fiecãrei
porunci din Decalog. Inlocuirea unei alte zile în locul zilei Lui, fãrã aprobarea lui
Dumnezeu, adaugã greutate vinei pãcãtosului.

Legea lui Dumnezeu este aºa de vastã, aºa de spiritualã, încât convinge
de pãcatul pe care-l comite omul în afarã sau înãuntrul sãu: fapte pãcãtoase,
gânduri pãcãtoase ºi îndoieli. Existã o singurã speranþã pentru pãcãtos, pentru
cel care a cãlcat Legea lui Dumnezeu. Pãcãtosul poate gãsi scãparea ºi iertarea
doar în Evanghelia lui Isus Hristos. Isus a murit sã plãteascã pentru pedeapsa
pãcatelor omului. El poate veni la Isus si va primi iertare.

Da, poþi veni la El ºi vei gãsi iertare. Prin Spiritul Sãu cel Sfânt, Isus va
locui în inima ta. Atunci, pentru prima datã în viaþa ta, vei asculta cu adevãrat
toate poruncile lui Dumnezeu, ceea ce nu poþi face în puterea ta. Le vei împlini
ca rod al Spiritului Sfânt, ca trãire actualã a vieþii ascultãtoare a lui Isus în viaþa
ta. De ce este posibil? Deoarece ai fost nãscut din nou ºi ai fost schimbat prin
Hristos, mergând si trãind prin  duhul. "Acum dar nu este nici o osândire
(condamnare) pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trãiesc dupã
îndemnurile firii pãmântesti, ci dupã îndemnurile  Duhului. În adevãr, legea
Duhului de viaþã în Hristos m-a izbãvit de Legea pãcatului ºi a morþii. Cãci- lucru
cu neputinþã Legii, întrucât firea pãmânteascã o fãcea fãrã putere - Dumnezeu a
osândit pãcãtul în firea pãmânteascã, trimiþând, din pricina pãcatului, pe Insuºi
Fiul Sau într-o fire asemãnãtoare cu a pãcatului, pentru ca porunca Legii sã fie
împlinitã în noi, care trãim nu dupã îndemnurile firii pãmântesti, ci dupã
îndemnurile Duhului."Romani 8:1-4.

Prin harul lui Dumnezeu ºi doar prin har, aceasta sã fie minunata
experienþã a tuturor celor ce au citit acest pamflet. (sfãrºit)

Scripturile ne vorbesc foarte direct
despre pericolul conformismului.
Dumnezeu în înþelepciunea Sa, ºtie cã
presiunea de grup ar putea sã ne opreascã
de la a face ceea ce este bine, ºi de aceea
El vorbeºte autoritar împotriva
conformismului.

Romani 12:2 ne atrage atenþia sã ,,nu
vã potriviþi chipului veacului acestuia ci sã vã prefaceþi prin înnoirea
minþii voastre, ca sã puteþi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bunã,
plãcutã ºi desãvârºitã.��

Sã încercãm sã folosim o parafrazare a acestui verset : ,,Nu
imitaþi modul de comportare ºi obiceiurile acestei lumi, ci fiþi oameni
noi ºi deosebiþi, având ceva nou în felul în care gândiþi ºi acþionaþi.
Atunci veþi vedea din propria voastrã experienþã cât de mult vã va
satisface calea lui Dumnezeu.��

Dumnezeu aºteaptã ca sã spunem: ,,Eu îmi voi controla
comportamentul, mintea, trupul ºi viaþa mea. Voi fi ca prietenii mei în
lucrurile care nu sunt importante, cum ar fi sã mã îmbrac în costum
cu cravatã, atunci când ceilalþi se îmbracã aºa. Dar când apar situaþii,
care ar putea afecta morala, ascultarea de Dumnezeu, pãstrarea
sãnãtãþii ºi curãþeniei trupului meu, atunci nu voi permite nimãnui din
afarã sã-mi spunã ce sã fac. Dacã râd de mine, treaba lor ; sã râdã.
N-am de gând sã las nimic sã mã îndepãrteze de o viaþã creºtinã
adevãratã.��

Cu alte cuvinte : ,,Nu mã voi conforma lumii.��

Carmen Moise - instructoare companioni, Buzãu

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

C O M P A N I O N I I  -  T I N E R I
P R E G Ã T I Þ I  P E N T R U  V I A Þ Ã
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MESAJE

TÂNÃRUL
PENTRU

CÃSÃTORIE
DRAGOSTEA ROMANTICÃ(II)

Credeþi cã Dumnezeu alege un partener special pentru fiecare
creºtin în parte ºi apoi se ocupã, neîncetat, sã ajungã sã fie împreunã?

Nu, aceasta este o supoziþie periculoasã ca sã-þi întemeiezi pe ea
concepþia despre cãsãtorie. Un tânãr de care m-am ocupat mai demult mi-a
spus cã, într-o noapte s-a trezit cu impresia intensã cã Dumnezeu dorea ca el
sã se cãsãtoreascã cu o fatã pe care a întâlnit-o ocazional. Dimineaþa a cãutat-
o ºi i-a transmis mesajul, care - presupunea el- a venit din partea lui Dumnezeu.
Fata s-a gândit cã nu ar fi bine sã ÎL supere pe Dumnezeu ºi a acceptat
propunerea. Sunt cãsãtoriþi de ºapte ani ºi luptã din rãsputeri pentru
supravieþuirea cãsniciei lor, chiar din ziua nunþii !

Oricine crede cã Dumnezeu obstrucþioneazã dreptul alegerii libere fiecãrui
om ºi îºi garanteazã astfel o cãsnicie fericitã, va avea un ºoc. Aceasta nu
înseamnã cã Dumnezeu nu este preocupat de alegerea unui partener de viaþã,
sau cã nu va rãspunde unor cereri specifice de cãlãuzire într-o decizie atât de
importantã. Bineînþeles, avem nevoie sã cunoaºtem care este dorinþa lui
Dumnezeu într-o problemã decisivã, cum este aceasta, ºi eu însumi m-am
consultat în repetate rânduri cu Dumnezeu, înainte de a cere soþiei mele sã ne
cãsãtorim. Totuºi, nu cred cã Dumnezeu se ocupã de bunul mers al unei
agenþii matrimoniale pentru toþi cei care I se închinã. El ne-a dãruit capacitatea
de judecatã, bunul simþ ºi puterea de alegere, ºi aºteaptã ca noi sã folosim
aceste înzestrãri ºi în problemele matrimoniale. Cei care cred altceva, se aruncã
impulsivi în cãsãtorie, gândind, �Dumnezeu ne-ar fi oprit dacã nu ar fi aprobat
cãsãtoria noastrã.� Este o poziþie periculoasã pentru o decizie atât de importantã.

Credeþi cã dragostea dintre soþ ºi soþie este permanentã, dureazã
o viaþã întreagã?

Poate fi ºi ar trebui sã fie. Totuºi chiar ºi dragostea adevãratã este o
floare fragilã. Dacã vrem sã supravieþuiascã, trebuie sã o menþinem ºi sã o
protejãm. Dragostea poate dispare când un soþ lucreazã tot timpul sãptãmânii,
când nu existã timp pentru clipe romantice, când soþul ºi soþia uitã cum sã
vorbeascã unul cu celãlalt. Latura romanticã a relaþiei de dragoste se poate
ofili datoritã presiunilor de rutinã ale vieþii. Pe ce poziþie se situeazã cãsnicia,
în ierarhia valorilor dumneavoastrã? Îi mai rãmân doar rãmãºiþele programului
dumneavoastrã supraaglomerat, sau este ceva de valoare care trebuie pãstrat?
Dacã nu este întreþinutã, dargostea veritabilã se stinge.

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

Frânturã   de   realitate
Speranþa

Continuãm sã vorbim în acest numãr al revistei noastre despre virtuþile
creºtine ºi dupã ce am discutat despre dragoste - cea mai importantã virtute
creºtinã - haideþi sã vorbim puþin ºi despre nãdejde sau speranþã.

Unii oameni cred cã speranþa ar fi doar o formã de evadare sau o iluzie.
Se poate, dar depinde ce anume îþi doreºti, depinde la ce visezi. Sau mai bine
zis, depinde spre ce þinteºti. �Þintiþi spre cer ºi pãmântul ºi vã va fi dat pe
deasupra; þintiþi spre pãmânt ºi nu veþi primi nici pãmântul, nici cerul�.

Dar sã vedem cam la ce poate spera un creºtin. Eu cred cã sperã la
douã lucruri care de fapt au un �numitor comun� - mântuirea. Cine oare nu are
în sinea lui speranþa fericirii ?! Se spune cã viaþa este o permanentã speranþã ºi
cu siguranþã cã aºa este. Nu-mi pot imagina un om fãrã speranþã în el. Fericirea
aceasta pãmânteascã dupã care alergãm noi nu ne poate duce la mântuire.

Mântuitorul nostru ne-a vorbit în cuvântarea Sa de pe munte despre o
altfel de fericire. O fericire specialã - o fericire unicã ºi veºnicã pentu care
trebuie sã luptãm ºi sã ne rugãm. Existã în lume tot felul de lucruri care se
oferã sã-þi dea fericirea dar în realitate nici unul dintre aceste lucruri nu-ºi þin
promisiunea pânã la capãt. Averea, onorurile ºi tot ce vreþi dvs., vã fac fericiþi
doar aici pe pãmânt ºi poate doar pentru un scurt timp, dar dupã ce pleci din
aceastã lume ce vei face? La venirea Domnului ºi când judecata va fi isprãvitã,
cum vei fi ? Vei râde sau vei plânge ?

Vedeþi, aici  e marea greºealã: nu þintim corect, nu ochim adevãrata
þintã. Sau unii dintre noi merg �la douã capete�. Þintesc ºi fericirea lumeascã ºi
pe cea cereascã. Cam greu însã, pentru cã o vorbã înþeleaptã spune cã nu
putem sluji la doi stãpâni,  cãci e imposibil sã nu-l neglijezi  pe unul dintre ei.
Nenorocirea este cã noi neglijãm exact stãpânul adevãrat al tuturor fiinþelor ºi
al tuturor lucrurilor.

Poate aveþi senzaþia cã spun mai mult despre fericire decât despre
speranþã, însã pentru noi creºtinii speranþa esenþialã este sã fim fericiþi în ziua
fericirii. Aici �totul este deºertãciune ºi nimic nu este trainic supt soare�. Nu eu
am ajuns la concluzia aceasta, ci înþeleptul Solomon (vezi Ecles.2:10,11). ªi
dacã aºa stau lucrurile nu ne rãmâne decât sã conºtientizãm acest fapt real ºi
sã privim spre adevãrata fericire prin Adevãrul ºi dragostea mãrturisitã ºi doveditã
de Isus. Prin El gãsim adevãrata fericire.�Eu sunt uºa; dacã intrã cineva prin
mine va fi mântuit.� de  Florin Ioan Dumitru, Slobozia
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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/

ªtiri  de pe tot globul

Mersul la Bisericã este bun
pentru sãnãtate

Silver Spring, Maryland,
SUA...[ANN] Oamenii care merg regulat
la Bisericã pot trãi cu pânã la ºapte
ani mai mult decât cei ce nu merg
niciodatã la serviciile religioase, potrivit
unui studiu ce se va publica în curând.

Potrivit studiului, cei ce
frecventeazã Biserica sãptãmânal
trãiesc cu 10% mai mult, cu o speranþã
de viaþã de 82 de ani, comparativ cu 75
de ani pentru cei ce nu merg. Studiul
se bazeazã pe o investigaþie medicalã
asupra a 22.000 de oameni în timpul
unei perioade de peste 9 ani ºi se va
publica în numãrul din mai al revistei
Demografia.

Studiul de asemenea a
descoperit cã beneficiile aduse sãnãtãþii
sporesc odatã cu creºterea frecventãrii
Bisericii ºi relaþia cauzã-efect nu poate
fi explicatã de alþi factori.

�Ca Bisericã noi promovãm un
stil de viaþã sãnãtos ca o parte a
mesajului nostru,� spune Thomas
Neslund, director pentru sãnãtate al
Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea.
�In acest caz noi avem o confirmare
cã participarea la serviciile religioase
are legãturi cu beneficiile aduse
sãnãtãþii. Desigur acest lucru nu
înseamnã cã oamenii ar trebui sã vinã
la Bisericã doar cã sã traiascã mai
mult! Dar aceasta aratã rolul important
pe care religia îl poate avea pentru un
stil de viaþã sãnãtos.�

Adventiºtii se aflã în fruntea
promovãrii unui stil de viaþã sãnãtos de
mai bine de un secol.[Jonathan Gallagher]

Staþiile de radio
Adventiste din România au mai
câºtigat doi ani

Bracknell, Anglia...[ANN]
Dupã o hotãrâre de închidere
iminentã, cele patru staþii de radio
Vocea Speranþei ale Bisericii
Adventiste de Ziua a ºaptea din Ro-
mania au primit permisiunea de a-
ºi continua activitatea, din partea
oficialilor guvernamentali.

Intr-o decizie de ultim mo-
ment, guvernul a schimbat legea
care ar fi interzis aceste staþii de
radio luna aceasta, raporteazã
Adventist World Radio din
Bracknell, Anglia.

A fost garantatã o prelungire
de încã doi ani, aºa încât staþiile
Vocea Speranþei din Bucureºti,
Braºov, Timiºoara ºi Constanþa vor
continua sã emitã în aceste patru
mari oraºe ale Romaniei.[ AWRecorder]

Descoperirile fãcute de cãtre
savanþii, pictorii ºi arhitecþii ce au
însoþit pe Napoleon în Egipt, sunt
deosebit de valoroase. Ei au publicat
24 de volume în care sunt pãstrate
date despre monumente ºi inscripþii
care de-a lugul timpului au fost
distruse.

Dar cea mai mare descoperire fãcutã de armata francezã a fost �Piatra
de la Roseta�. Evenimentul s-a produs în anul 1799. Aceastã piatrã a devenit
cheia ce a descuiat enigmaticul lacãt al scrierii egiptene hieroglifice. Piatra
este din bazalt negru. La ora actualã ea se aflã în Muzeul Britanic din Londra.
Ea a ajuns acolo odatã cu prada de rãzboi pe care englezii au luat-o dupã ce
Napoleon a fost înfrânt.

Descrifarea scrierii hieroglifice s-a fãcut în 1822 de cãtre un tânãr
francez, Jean Francois Champollion.

În aceeaºi perioadã s-a trezit un interes deosebit pentru Mesopotamia.
Aici nu mai existau multe ruine la suprafaþã, ca în Egipt, dar existau prea
multe movile care promiteau sãpãtorilor documente ale  trecutului care puteau
reclãdi corect istoria.

Primul mare arheolog al Mesopotamiei a fost C.J. Rich. Acesta era
reprezentantul Companiei Indiei de Est din Bagdad. El a reuºit sã scoatã la
suprafaþã; tãbliþe ºi cilindrii de lut, cu fel de fel de texte, cãrãmizi, imprimate
cu inscripþii cuneiforme. Arheologul moare de holerã în 1821, iar colecþia sa
ajunge lângã �Piatra de la Roseta� în Muzeul Britanic din Londra.

Obiectele descoperite de Rich, au stârnit un interes deosebit pentru
vechea þarã, patrie a lui Avraam, în care au existat, dupã Biblie, oraºe foarte
importante ca:  Ur, Babilon, Ninive. Totuºi, foarte puþini credeau în ceea ce
susþinea Scriptura: �Este adevãrat cã Biblia vorbea despre Mesopotamia, dar
ºtiinþa secolului al IX-lea o considera drept �o culegere de basme� �.

( va urma )

ARHEOLOGIE
BIBLICÃ

Descoperiri
de

 senzaþie

  material oferit de Jercan  Alexandru, Feteºti
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                   " ALB "

Aº vrea sã plouã astãzi...
Aº vrea sã plouã diferit...
        sã plouã cu alb.
        sã fie alb pe tot cuprinsul,
        pe und' te uiþi sã fie alb.
Alb ? Ce-nseamnã alb ?
Aº vrea sã fiu eu alb

Aº vrea ca tu sã fii alb
Aº vrea ca toþi sã fim alb.
         Sã fie alb pe tot cuprinsul,
         pe und' te uiþi sã fie alb.
Alb ? Ce-nseamnã alb ?
Rãspunsul þi-l dã El
cu ajutorul unui ALB.

                  ALICE C., Sibiu

"ªansã la nemurire"

(fratelui meu)

Ego sum,
Tu estis,
Dar El este Cel ce este.

Ego sum in timp,
Tu estis  in timp,
El e peste timp.

Ego sum in spatiu,
Tu estis in spatiu,
El crease spaþiu.

Eu stau în picioare,
Tu stai în picioare,
El stã în genunchi.

Ca sã am viaþã,
Ca sã ai viaþã,
El a stat pe lemn.

Astãzi sunt copil,
   El imi este Tatã,
   Fii ºi tu al Lui.

de Elyas Christian Jinar, Sibiu

P O E Z I E

(va urma)

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

TEMPERANÞA

 S  Ã  N  Ã  T  A  T  E

Dr. Hardinge afirmã:  �Atunci când un drog cum este cafeina
afecteazã o anumitã enzimã la un animal, cum s-a întâmplat cu
pãianjenul, efectul nedorit se va observa ºi la enzima asemãnãtoare
din organismul omenesc.�  De fapt acesta este un principiu fundamental al farmacologiei.
Experimentele pe animale sunt un pas indispensabil înainte de utilizarea unui medi-
cament nou la om.  Putem sã învãþãm foarte mult prin observarea diferitelor reacþii la
diferite animale.  Efectele cafeinei asupra capacitãþii pãianjenului de a þese plasa, ne
descoperã ceva despre deformarea percepþiei spaþiului ºi timpului.  Poate veþi întreba:
-Dacã un astfel de efect existã ºi la oameni, cum se poate ca atâtea milioane de
oameni care consumã mereu cafea sã se descurce foarte bine?

Explicaþia este cã efectele exterioare ale cafeinei sunt aproape nebãgate în
seamã.  ªi pãianjenul aratã ºi se comportã foarte normal - pânã ce începe sã-ºi facã
plasa.  Acelaºi lucru este adevãrat la oameni.  În timp ce la exterior nu se observã
aproape nici o schimbare, substanþa  îºi face efectul în organism.   Sã vedem care
sunt efectele a numai 2 ceºti de cafea.  Sunteþi la volan.  E târziu ºi sunteþi obosit.
Abia vã puteþi þine ochii deschiºi.  Dar trebuie sã continuaþi cãlãtoria.  Aºa cã opriþi la
un non-stop ºi luaþi o cafea mare.  Ce se întâmplã?

Dupã doar câteva minute. vã simþiþi treaz de-a binelea.  Ca prin farmec, totul
pare din nou în regulã.  Din pãcate numai pare!  În realitate, cafeina nu are nici un
efect asupra mecanismului oboselii.  Ea v-a dat doar iluzia cã sunteþi odihnit sau cã
aveþi mai multã energie.  Este imposibil sã odihneºti un creier stors, sau un corp
epuizat, cu o substanþã chimicã?  Oboseala poate fi   îndepãrtatã numai prin odihnã
ºi nicidecum cu o ceaºcã sau douã de cafea.

Mai mult decât atât, cafeaua poate sã aibã câteva efecte secundare grave.
De exemplu, cafeina poate creºte nivelul colesterolului ºi al grãsimilor sanguine
crescând astfel riscul de aterosclerozã.  Cafeina creºte ºi nivelul glucozei din sânge,
îngreunând menþinerea sub control a diabetului zaharat.  În stomac, chiar cantitãþi
moderate de cafea produc o creºtere a secreþiei de acid clorhidric ºi de pepsinã.
Aceastã secreþie crescutã poate duce la indigestie, senzaþie de arsurã la stomac, ca
sã nu mai menþionãm contribuþia la apariþia ulcerelor ºi la agravarea lor.  Studii fãcute
dupã 1980, ridicã suspiciunea legãturii cafeinei cu unele boli cum ar fi boala
fibrochisticã, cancerul de sân, cancerul de pancreas ºi anomalii congenitale.  Aceste
studii sugereazã cã ar fi prudent sã ne ferim de expunerea la riscuri inutile.

Femeile gravide au motive în plus sã fie extrem de prudente.  Cafeina este o
substanþã care trece bariera placentarã ºi deci pãtrunde în circulaþia fetalã. Cafeina
este cunoscutã pentru efectele ei adverse asupra cromozomilor.  Printre altele, existã
posibilitatea ca ea sã determine malformaþii ale oaselor,   încetinirea creºterii, greutate
micã la naºtere, tahicardie.
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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
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 (13)

culeasã de Lenuº ªerban, Gura-Vãii

Disperaþi la uºa arcei iute
Se-adunarã mic ºi mare,
ªi-ncercarã s-o deschidã
Într-o ultimã sforþare.

Disperaþi împing zadarnic,
plin de-al morþii lung fior,
Dar eterna uºã stã
Neclintitã sfidãtor !

Caftor istovit renunþã,
Pãru-ºi smulge-n disperare...
�-Cum de n-ascultai îndemnul,
ªi-a lui Dumnezeu chemare ?!...�

�ªi ce-aproape e salvarea,
Între viaþã ºi-ntre moarte,
Nu-i decât un lat de mânã,
Un perete ne desparte !�

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:

O, e zidul amãgirii
ªi al necredinþei mele,
Eu îmi merit rãsplãtirea,
Pentru câte am fãcut rele !�

Apele-au ajuns la arcã,
Vaduri vin din când în când,
Resturi de copaci ºi leºuri
Pe deasupra aruncând

Atârnat de-un trunchi de gater,
Cineva pluteºte-n ape,
ªi uitându-se mai bine,
El pe Sedma-l vede aproape.

Nu mai e nici o scãpare,
Apa pân` la piept-acum îi vine,
De corabia lui Noe,
Oamenii se þin ciorchine.

(va urma)

Ce bine e lângã Tine
Isuse-al meu, prieten bun,
În  orice clipã eºti cu mine,
ªi tot ce e greu eu pot sã-þi spun.

Furii, dureri ºi chinuri grele,
Ispite sau blestemuri rele,
Tot iadul cu al lui blestem.
Sunt lângã Tine, nu mã tem.

Uragane de s-ar abate încã
De-ar smulge case de pe stâncã
În tine am nãdejde ºi credinþã,
Cu tine eu am biruinþã.

Ce bine e lângã Tine
Cu ai mei ºi lumea toatã,
Pe cãile divine,
Cu Tine sunt bogatã.

Ce bine e lângã Tine
În cerul Tãu, pe ale Tale braþe,
Întreaga veºnicie
Cu Tine vreau sã stau.

           Magdalena Rãzmeriþã, Grãdina

Ce bine e lângã Tine

prof. Cezar Geantã, Bucureºti

Iubire ce ne chemi
Din zori de veºnicii
Veniºi de dincolo de vremi
Sã cauþi pe-ai Tãi fii.

Izvor de viaþã eºti
ªi Calea de urmat
ªi Adevãrul marei veºti,
Salvarea din pãcat.

Iubire ce ne dai
Comori de bucurii,
Ecoul muzicii din rai
Din Þara celor vii.

Iubire de nespus,
Ce totul ai jertfit,
Ne-atragi mai sus ºi tot mai sus
Spre cerul rãstignit.

I u b i r e  c e  n e  c h e m i

O singurã speranþã doar mai am acuma
ºi-o bucurie doar mi-a mai rãmas;
aceeaºi ce mi-a fost întotdeauna
ºi care mã va însoþi la orice pas.

E bucuria pãrtãºiei Sale...
ºi e speranþa cã voi trãi acea zi,
când transformatã îmi va fi fiinþa,
ºi ochii mei în faþã-L vor privi.

Purtându-mã de braþ mã va conduce
ºi apoi, ca cerbul la izvor
vom poposi, gustând din apa vieþii,
topindu-ne pe veci jarul de dor.

Îl voi putea-ntreba direct
ºi-mi va rãspunde;
privindu-L doar în ochi, voi înþelege,
cã El e singurul ce m-a-nþeles.

Vom povesti apoi o veºnicie,
de ceea ce-am simþit ºi am sperat;
ºi planta gingaºã a pãrtãºiei,
va avea mediul ei adevãrat...

Ceea ce-acum doar am crezut ºi sperat,
atunci voi vedea,voi trãi ºi-oi avea;
ºi mult mai mult decât acum pot gândi,
atunci Isus îmi va da ºi-mi va fi.

de Emanuela Eisenhardt, USA

O singurã speranþã mai am acuma
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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 19 (32)

Tucker 04.-

(continuare)

 INVAZIE  NEPREVAZUTÃ DIN  SPAÞIUL  EXTRATERESTRU

de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu

   NICI  O  VENIRE  ASCUNSÃ

   Adevãrat, El vine deodatã, dar nu în mod secret. Ce tragic este sã auzi
false învãþãturi susþinute de pastori, cum cã Hristos va veni pe ascuns. Isus
a avertizat despre aceastã amãgire a zilelor din urmã, în Matei 24:24-26 �Cãci
se vor scula Hristosi mincinoºi ºi prooroci mincinoºi; vor face semne mari ºi
minuni, pînã acolo încãt sã înºele, dacã va fi cu putinþã, chiar ºi pe cei
aleºi. Iatã ca v-am spus mai dinainte. Deci, dãcã vã vor zice: �Iatã-L în
pustie�, sã nu vã duceþi acolo: �Iatã-L în odãiþe ascunse�, sã nu credeþi�.
Isus declarã clar cã nu va fi nici o venire a Sa în ascuns. �Cãci, cum iese
fulgerul de la rãsãrit ºi se vede pânã la apus, aºa va fi ºi venirea Fiului
Omului�.(Matei24:27).

ORICE  OM   VA  VEDEA  VENIREA  LUI  HRISTOS

   Care va fi reacþia oamenilor de pe pamânt când vor vedea cã Isus vine în
realitate? �Atunci se va arãta în cer semnul Fiului omului, toate seminþiile
pãmântului se vor boci ºi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu

CUM   SÃ  NE  PREGÃTIM   PENTRU  CER

   Pregãtirea pentru cetãþenia în aceastã glorioasã Impãrãþie trebuie sã fie
principala noastrã lucrare. Isus spunea: �Deaceea ºi voi fiþi gata; cãci Fiul
omului va veni în ceasul în care nu vã gândiþi�. Matei 24:44.
   Curând, nimeni nu stie cât de curând, Isus va reveni. Toate profeþiile
Bibliei vorbesc despre aceasta. Deºi nu putem spune ziua, nici ora, putem ºti
când este aproape, �chiar la uºi� Matei 24:33,36. Deaceea noi trebuie sã fim
gata în orice clipã. Isus spunea: �Cãutaþi mai întâi Impãrãþia lui Dumnezeu�.

Matei 6:33. Acesta este cel mai important lucru în viaþã, deoarece numai

cei ce cautã mai întâi Impãrãþia lui Dumnezeu vor intra în cetatea plinã de
glorie. Timpul este scurt!  Þinta este înaltã, dar nu disperaþi, Isus poate sã

mântuiascã �în chip desãvârºit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El�.

Evrei 7:25.
   Noi avem un Mântuitor desãvârºit. Poþi fi un mare pãcãtos, dar existã un

mare Mântuitor care aºteaptã ºi doreºte sã te mântuiascã. Vino la El chiar

acum aºa cum eºti ºi vei gãsi cã El poate sã-þi ierte orice greºeli, sã-þi dea

o pace durabilã, sã te pregãteascã sã fii gata pentru revenirea Sa, trãind o
viaþã plinã de bucurie. Spune-I Lui acum cã vii la El. Spune-I Lui cã aceasta

este alegerea ta!

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.19/ 32  Tucker 04.
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putere ºi cu o mare slavã� Matei 24:30. �Iatã cã El vine pe nori. ªi orice
ochi Îl va vedea; ºi cei ce L-au strãpuns. ªi toate seminþiile pãmãntului se
vor boci din pricina Lui! Da, Amin�. Apocalips 1:7. Feþele oamenilor se
îngãlbenesc când vor privi aceastã scenã. Toate lucrurile din naturã parcã ies
din cursul lor normal. În Apocalips 6:14-17 citim: �Cerul s-a strâns ca o carte de piele,
pe care o faci sul. ªi toþi munþii ºi toate ostroavele s-au mutat din locul lor�.
Oamenii care nu sunt pregãtiþi pentru acest eveniment mãreþ nu pot privi ºi
este scris cã �s-au ascuns în peºteri ºi în stâncile munþilor; ºi ziceau
munþilor ºi stâncilor : �Cãdeþi peste noi ºi ascundeþi-ne de Faþa Celui ce ºade
pe scaunul de domnie ºi de mânia Mielului; cãci a venit ziua cea mare a mâniei
Lui ºi cine poate sta în picioare?�
   Ce tragicã orã va fi atunci pentru toþi cei ce au neglijat mântuirea -
pentru toþi cei care au dat-o la o parte pâna când a fost prea târziu. In 2
Tesaloniceni 1:7-8, citim: �la descoperirea Domnului Isus din cer, cu
îngerii puterii Lui, într-o flacãrã de foc, ca sã pedepseascã pe cei ce nu
cunosc pe Dumnezeu ºi pe cei ce nu ascultã de Evanghelia Domnului nostru
Isus Hristos�.
   Pãcatul nu poate supravieþui în prezenþa strãlucirii curãþiei lui Hristos
ºi la sfârºit, cei nepregãtiþi - toþi cei care au neglijat mãreaþa mântuire,
toþi cei care n-au ascultat, toþi care au ales sã meargã pe propriile lor cãi
- vor fi nimiciþi de strãlucirea venirii Lui�. ªi atunci se va arãta acel Nelegiuit,
pe care Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale ºi-l va prãpãdi cu arãtarea venirii
Sale�. 2 Tesaloniceni 2:8.
   Va exista totuºi un popor ale cãror pãcate au fost iertate ºi ale cãror vieþi
sunt gata; ei au acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitorul lor; ei au trãit
pentru El; Hristos a scris în inimile lor poruncile Lui. Ei stau acolo,
privind în sus cu feþele îmbujorate ºi spun împreunã: �Iatã, acesta este
Dumnezeul nostru, în care aveam încredere cã ne va mântui. Acesta este
Domnul, în care ne încredeam, acum sã ne veselim ºi sã ne bucurãm de
mântuirea Lui!� Isaia 25:9.

ÎNVIEREA  CREªTINILOR   ADEVÃRAÞI

   �Cãci Însuºi Domnul, cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu trâmbiþa
lui Dumnezeu, se va pogorî din cer ºi întâi vor învia cei morþi în Hristos�.
1Tesaloniceni 4:16. Din morminte va ieºi afarã o puternicã oºtire a celor
mântuiþi din toate timpurile - toþi cei ce au trãit pentru Hristos, toþi cei
ce au ascultat de El chiar trecând prin cele mai severe persecuþii - vor ieºi
cu trupuri noi, create la fel ca trupul glorios al lui Hristos. (Filipeni 3:20-21).
   Toþi acei care vor putea sã priveascã venirea lui Hristos, care vor putea

sã strige �Iatã El vine�, sunt transformaþi deodatã din muritori în
nemuritori. Citim în 1 Corinteni 15:51-53: �Iatã, vã spun o tainã; nu vom
adormi toþi, dar toþi vom fi schimbaþi. Cãci trebuie ca trupul acesta, supus
putrezirii, sã se îmbrace în neputrezire ºi trupul acesta muritor sã se
îmbrace în nemurire�.
   O, ce zi minunatã! Cei mântuiþi nu vor mai muri niciodatã; ei sunt
schimbaþi în corpuri nemuritoare ca al lui Isus. Ce se va întâmpla poporului
lui Dumnezeu când Hristos vine? �Cãci însuºi Domnul Se va pogorî din cer ºi
întâi vor învia cei morþi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rãmas,
vom fi rãpiþi toþi împreunã cu ei, în nori, ca sã întâmpinãm pe Domnul în
vãzduh; ºi astfel vom fi totdeauna cu Domnul�. 1 Tesaloniceni 4:16-17.
   Cei morþi în Hristos sunt înviaþi în trupuri nemuritoare. Drepþii, care
sunt în viaþã, sunt schimbaþi, de asemenea, cu corpuri ca slãvitul corp al lui
Isus ºi împreunã, toþi cei ce au înviat ºi cei care au fost gata sã întâmpine
pe Hristos vor fi ridicaþi în nori sã întâmpine pe Domnul în vãzduh.

CÃLÃTORIA   SPAÞIALÃ  A  CREªTINILOR

   Sã notãm ceea ce Isus a spus lui Petru ºi tuturor celorlalþi ucenici, aºa
cum e raportat în Ioan 13:36. �Doamne�, I-a zis Simon Petru, �unde Te duci?�
Isus i-a rãspuns: �Tu nu poþi veni acum dupã Mine, unde Mã duc Eu; dar mai
târziu vei veni�. Isus mergea în ceruri. Petru nu-L putea urma atunci, dar mai
târziu el va urma pe Isus în acel loc minunat pe care Isus l-a pregãtit.
In Ioan 14:1-3 citim: �Sã nu vi se tulbure inima. Aveþi credinþã în Dumnezeu
ºi aveþi credinþã în Mine. În casa Tatãlui Meu sunt multe locaºuri. Dacã n-ar
fi aºa, v-aº fi spus. Eu mã duc sã vã pregãtesc un loc. ªi dupã ce Mã voi duce
ºi vã voi pregãti un loc, Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde
sunt Eu, sã fiþi ºi voi�. Isus a mers în ceruri sã pregãteascã un loc pentru
noi. El va veni iarãºi.
   Prietenul meu, ce glorioasã cãlãtorie spaþialã a plãnuit El pentru tine -
sã treci pe lângã lunã, soare, sateliþi, stele, galaxii ºi sã intri în cer.
Acolo în faþa ochilor plini de admiraþie ai tuturor mântuiþilor din toate
timpurile stã cetatea sfântã, Noul Ierusalim. ªi Isus Iºi ridicã glasul ºi
proclamã: �Deschideþi porþile, ca sã intre neamul cel neprihãnit ºi
credincios�. Isaia 26:2.
   ªi acele porþi de mãrgãritar vor fi  deschise, iar mântuiþii lui Dumnezeu
vor intra în acea sfântã cetate, Noul Ierusalim. Isus Hristos, prietenul
pãcãtoºilor, Mântuitorul omenirii, Prinþul pãcii, Impãratul împãraþilor va
domni în veºnicie. Nu va mai fi rãzboi, ci pace; nu moarte, ci viaþã veºnicã;
nu vor mai fi necazuri, ci nesfârºite bucurii.
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