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Revistã lunarã de dialog a tinerilor adventiºti

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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INTERNET SPRE CER , Slobozia,
este o Asociaþie non-profit formatã dintr-un
grup de voluntari creºtini Adventiºti de ziua a
ºaptea, care are ca scop transmiterea
Evangheliei prin intermediul mijloacelor mass-
media, în special prin Internet. Materialele
prezentate sunt centrate în jurul Bibliei
Cornilescu online, oferitã de noi pe Internet.
Dintre materialele noastre amintim: materiale biblice pentru copii, tineret
ºi adulþi, scrierile E.G.White, materiale de sãnãtate, ºtiri, pagini de
Biserici, Instituþii ºi publicaþii adventiste, pagina de rugãciune, adrese utile,
Fapte 2000, mesaje ºi multe altele. Proiectul nostru este de a crea un
server de Internet (INTERCER) pentru transmiterea mesajului lui
Dumnezeu. Totodatã ne puteþi contacta pentru crearea de pagini de
Internet pentru Biserica sau Instituþia dvs.

Dorim sã fim o Voce a Speranþei pe Internet!
Vizitaþi paginile INTERCER!

Un an ºi jumãtate de prezenþã adventistã româneascã pe Internet!

tel.043.230830; e-mail: azs@cicnet.ro; htttp://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv

EVANGHELIA PRIN INTERNET

Seminarul prin satelit FAPTE 2000 se apropie!
Bucureºti, 3-19 septembrie 1999

prezintã: Mark Finley, speaker ºi director al postului TV �It is written�

SPERANÞÃ PENTRU GENERAÞIA
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2000

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

FAPTE2000 pe Internet, prin INTERCER:
 http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/fapte2000.html
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Dragi prieteni,

Aceastã revistã a fost iniþiatã de tinerii adventiºti din Slobozia în
septembrie 1996. Scopul revistei UNU este de a realiza un dialog între
tinerii adventiºti, prin prezentarea de experienþe, de idei, de creaþii proprii ºi
de  alte materiale care vin în întãrirea credinþei creºtine. Revista este deschisã
oricãrui tânãr pentru a se exprima, pentru a-ºi arãta devotamentul pentru
Mântuitorul nostru iubit. Dorim ca revista UNU sã promoveze spiritul unitãþii
între tineri, prin încurajarea pãrtãºiei ºi a acþiunii în vederea rãspândirii
Evangheliei. Suntem conºtienþi cã venirea Domnului Isus Hristos este foarte
aproape. De aceea, ne rugãm ca noi, tinerii adventiºti, sã consacrãm Domnului
vieþile noastre, cu tot ceea ce El ne-a dat. Amin.

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

*Frânturã de realitate. . . . 6

* Meditaþie biblicã....... . . 7

*Gânduri pentru inimã...8

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

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

*Experienþe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

* Arheologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

* ªtiri......... . . . . .. . . . . .  16 -17

*Mesaje primite pe Internet.17

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

*Cereri pentru rugãciune.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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- Cezar Geantã -

Profesor ºi compozitor

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

� Cereri  pentru rugãciune �

Reporter -  Vã rugãm sã ne spuneþi câteva cuvinte despre activitatea
pe care o desfãºuraþi la catedrã ºi în afara ei.

Cezar Geantã - Activitatea mea de bazã este, în cea mai mare parte,
aceea de pedagog.  Lucrez la o ºcoalã de muzicã din Bucureºti, unde am
douã norme la catedra de vioarã, de unde îmi câºtig existenþa de zi cu zi.
Aceastã muncã nu mã opreºte însã de a face ºi alte lucruri la fel de frumoase
ºi utile.  Printre alte activitãþi aº enumera : scrisul (poezii, eseuri muzicale,
articole), compoziþia (în special lucrãri de muzicã coralã), colaborarea la postul
de radio Vocea Speranþei, unde am o rubricã permanentã dedicatã muzicii
religioase.  De asemenea colaborez într-o comisie muzicalã, care pregãteºte
materialul noii cãrþi de imnuri ale Bisericii Adventiste din þara noastrã, precum
ºi într-o comisie, care rãspunde pânã la toamnã (septembrie) de selectarea
ºi pregãtirea formaþiilor ºi soliºtilor vocali, în vederea programului de
evanghelizare ,,Fapte 2000'�.

Alte activitãþi mai am în domeniul practic: repar ºi îmbunãtãþesc
sonoritatea instrumentelor de coarde (cu arcuº), particip la lucrãrile comitetului
Bisericiii Adventiste Cuza Vodã din care fac parte ca prezbiter cu lucrarea
muzicalã.

R -  De curând a avut loc lansarea cãrþii dvs. : ,,O istorie subiectivã a
muzicii în Biserica Adventistã din România��. Vã rugãm sã ne daþi câteva
detalii.

C.G. -  Cartea la care vã referiþi a fost elaboratã încã din anul  1995, dar
tipãrirea ei a avut loc în cursul acestui an (1999). Ea este rezultatul unei
pasiuni pentru cercetarea trecutului nostru ca Bisericã neoprotestantã, dar
cu un specific aparte între Bisericile surori.  Mã refer aici la evoluþia lor în timp
(evoluþia muzicalã, bineînþeles).  Deºi au o bazã imnologicã aproape identicã,
toate aceste Biserici neoprotestante (Baptistã, Penticostalã, Creºtinã dupã
Evanghelie) au fost invadate de muzica uºoarã.  Dacã în aceste biserici
surori muzica distractivã a triumfat pe deplin, în Biserica Adventistã acest
proces de degradare a muzicii sacre este abia perceptibil.

Cartea recent apãrutã pune în evidenþã personalitãþi ºi fapte care au
contribuit la pãstrarea unui spirit nealterat ºi a unui gust sãnãtos în muzica
de cult, prin educaþie esteticã ºi culturalizare.

Recenzia cãrþii a fost fãcutã pe programul naþional de radio �Cultural�de
cãtre eminentul compozitor ºi om de culturã, Doru Popovici, în ziua de 27
mai 1999.

R. - Care consideraþi cã ar trebui sã fie prioritatea Bisericii privitor la
capitolul muzicã ?

C.G. -   Prioritatea numãrul unu a Bisericii, la capitolul muzicã, ar

Pate de nãut

Nãutul se înmoaie de seara în apã. Dimineaþa se fierbe cu
o ceapã, un morcov, o þelinã ºi vegeta. Se strecoarã, apoi adãugãm
100 ml ulei,  mãsline fãrã sâmbure ºi se paseazã fierbinte.

Se serveºte cu o salatã vegetalã: 1-2 morcovi, o þelinã,
mãrar, ulei ºi mãsline.

Rezolvarea rebusului �Lucrãri�
Orizontal:1.Exhaustive; 2.Mea-Nar-It; 3.Armaghedon; 4.NX-Ceasuri; 5.Cer-
RR-Ric; 6.Ateice; 7.Pace-Auri; 8.AM-Ninsori; 9.Tir-Uºpr; 10.AN-Partidã
Vertical:1.Emancipatã; 2.Xerxe-Amin; 3.Ham-Rac; 4.AC-Ten; 5.Unghere-Isa;
6.Saharian; 7.Tres-Cusut; 8.Dureroºi; 9.Viori-Irod; 10.Etnic-Ira.

Rezolvarea monoverbului CU AC ºi AÞÃ
              X  O  X   O  X  X  X
           C  R  O  I  T  O  R

I N T R A R E A  C E A  M A I  � S T R Â M TA �

(Monoverb cu intars: X O X X O X) OT

Humberto, Mexic. Rugaþi-vã pentru Humberto, care este un
tânãr ce va avea o operaþie dificilã la coloanã în luna august. Deºi este
ateu, Humberto a  cerut sprijinul prietenilor Sãi adventiºti, spunând cã el
nu poate sã se roage pentru sine. El vã mulþumeºte pentru rugãciuni.

D-na Elena, Constanþa. Rugaþi-vã pentru d-na Elena, care este
bolnavã de cancer ºi este într-o situaþie disperatã. Doar Dumnezeu mai
poate face o minune...

de Jercan Alexandru, Feteºti
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Mateiu Gabriel, Ploieºti -� Sunt multe lucruri frumoase care se pot
realiza Iniþiativa voastrã aduce bucurie ºi sperantã acolo unde se credea ca
nimic nu se mai poate aduce.�

Zgherea Slavici -� Cãlãtorie plãcutã ºi multe binecuvântãri  tuturor
cãlãtorilor spre cer.�

Aurel Mântulescu - Rm.Vâlcea-�Salutãri din partea tinerilor din
Rm.Vâlcea. Particip de mai mult timp la Biserica adventistã de aici.�

Iosif Suciu, Cluj   -� Fiecare vizionare a lucrãrii voastre pe internet mã
entuziasmeazã ºi mã bucurã pentru ceea ce reuºiþi sã realizaþi. Cu Domnul
înainte spre tinþa finalã!�

trebui sã fie rãspândirea unui repertoriu bine ales
de cãtre specialiºti, în toate localitãþile þãrii unde
existã un cor sau o formaþie instrumentalã.

Acest repertoriu select ar trebui impus ºi
odatã cu aceasta s-ar realiza eliminarea acelor
producþii care au pãtruns fãrã nici un criteriu valoric
ºi care aduc un mare deserviciu oricãrui progres
estetic muzical.

Acelaºi lucru ar trebui fãcut ºi cu muzica
imprimatã pe casete.  Ar trebui înfiinþat un comitet
de selecþie care sã hotãrascã în cunoºtinþã de cauzã, ce muzicã sã fie
rãspânditã ºi ce nu.

Deocamdatã funcþioneazã un singur principiu : profitul material.
R. -  Cum consideraþi influenþele ºi predicile ,,muzicale�� din comunitãþile

noastre ?
C.G. - Le consider insuficiente ºi anemice.  De altfel în afara câtorva

referiri ale Spiritului Profetic (E.G.White) la muzicã ºi în afara Ghidului muzical
al Bisericii Adventiste elaborat la Conferinþa Generalã în anul 1973, alte
materiale autorizate nu existã.  Ar mai fi cãrþile profesorului de la universitatea
Andrews din S.U.A. - Paul Hammel : ,,Creºtinul ºi muzica sa�� precum ºi
,,Ellen White ºi muzica��, însã aceste cãrþi trebuie înþelese ºi prezentate mai
întâi de cãtre specialiºti.  Oamenilor de rând le sunt inaccesibile.

Pãrerea mea este cã educarea maselor nu se poate face cu cãrþi, ci
cu expuneri organizate de referate cu audiþii exemplificatoare (cum trebuie ºi
cum nu trebuie sã fie muzica zisã religioasã). O lucrare temeinicã de iniþiere
ºi formare în domeniul limbajului muzical ar trebui fãcutã mai întâi cu viitorii
pastori (la Institut) ºi cu pastorii practicanþi, pentru cã în mare parte de la
aceºtia se dã ,,tonul�� muzicii în comunitãþile noastre.

R. - Care ar fi adevãratele valori muzicale ºi cum ar
putea fi menþinute?

C.G. - a) Prin promovarea lor.  Oamenii, în general,
sunt fiinþe imitative.  Ei adoptã ceea ce vãd la alþii.  De aceea
se rãspândesc pseudovalorile, pentru cã se imitã fãrã
discernãmânt.  Acelaºi proces ar fi posibil prin promovarea
adevãratelor valori.  Care sunt acestea ?  Atât E.G.White
cât ºi Ghidul muzical Adventist recomandã promovarea
muzicii clasice în Bisericã ºi evitarea modelor ºi modelelor
lumeºti.  Se înfiereazã muzica rock, country, folk ºi alte
genuri hibride. De asemenea este condamnat stilul de
interpretare ,,afectat��, cu tot felul de artificii, dupã modelul

muzicii distractive, cum ar fi : alunecãri pe sub ton (portament, glissando), stil
,,rãguºit��, deformãri ritmice, etc.

b) Prin culturã. Iatã ce gãsim scris în cartea lui Mihai Ralea ,,Prelegeri
de esteticã��: ,,Este nevoie pe lângã gust ºi de culturã.  Nu voi putea sã
valorific fãrã a face o comparaþie ºi aceasta nu se poate face decât prin
culturã. Thibaudet spune cã gustul depinde în mare parte de culturã, pentru
cã nu voi putea face judecãþi de comparaþie fãrã sã am un material adunat ºi
aceasta nu se poate face fãrã culturã.  Gustul este deci un criteriu de valorificare

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/

fãcute pe Adventiºti, organizaþiile de
sãnãtate din lumea întreagã sunt
apãrãtorii unui stil de viaþã ce duce la
reducerea riscului cancerului, a bolilor de
inimã ºi a altor boli cronice.

Ghidul piramidei vegetariene
ilustreazã contribuþia acestor alimente.
- La temelia piramidei se aflã pâinea
integralã, din grâu ºi cerealele.
- Urmeazã fructele ºi vegetalele. Mulþi
oameni nu mãnâncã suficiente elemente
de protecþie cum sunt vitaminele.
-Pe urmãtorul nivel al piramidei sunt
alimentele care furnizeazã proteine ºi
minerale. Din acestea avem nevoie de mai
puþine.
- În sfârºit, la vârful piramidei se aflã
dulciurile, grãsimile ºi uleiul din care avem
nevoie foarte puþin.

Dacã aceste recomandãri sunt de
fapt ajutãtoare în reducerea  bolilor
cronice, atunci este logic cã ar trebui sã
observãm o reducere a acestor boli în

rândul unei populaþii care urmeazã
aceste principii de peste 100 de ani.
ªi acest lucru este exact ceea ce
am descoperit în studiile
Adventiºtilor de Ziua a ªaptea.

*Adaptat dupã un articol
publicat în [College and University
Dialogue], un jurnal internaþional de
credinþã, gândire ºi acþiune, vol. 11,
no. 2/1999.
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FAPTE2000 pe Internet, prin �Internet spre Cer�:
 http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/fapte2000.html
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care þine de o anumitã ascuþime a sensibilitãþii noastre înnãscute, fiind
completat de culturã, care procurã materialul necesar comparaþiilor.��  (Mihai
Ralea - Prelegeri despre esteticã , pag : 215)

R. - Cum ar putea tinerii sã participe la aceastã acþiune spiritualã de
promovare a valorilor divine (muzicale ºi nu numai) ?

C.G. - Dându-li-se mai întâi ocazia informãrii, apoi cooptându-i în acþiuni
concrete.  Mã gândesc la recomandarea de lecturi biografice ºi prezentarea
acestora de cãtre tinerii cititori în faþa publicului ascultãtor, în cadrul orelor
tineretului. Ellen White recomandã în mod expres lecturi biografice ºi
autobiografice privitoare la mari oameni de culturã ºi de artã.  Ea spune cã ºi
aceºtia au primit luminã tot de la ,,Tatãl luminilor��.  Câte biografii de muzicieni
de geniu ar putea fi studiate cu rezultate binecuvântate pentru ,,mersul�� vieþii
multor tineri !

Ei cautã o muzicã tânãrã, dar nu ºtiu cã cea mai frumoasã muzicã a
fost scrisã de tineri, pe care ei nu-i cunosc.  Iatã numai câþiva dintre aceºtia :-

-Giovani Batista Pergolesi, compozitor preclasic italian ce a trãit 26 de
ani ºi a fost un muzician de geniu care e comparat
cu Mozart;

-  Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor clasic
vienez ce a trãit 35 de ani;

-  Franz Schubert, compozitor clasic vienez ce
a trãit 31 de ani;

-  Felix Mendelsohn Bartholdy, compozitor
german (de naþionalitate, evreu) din epoca romanticã
ce a trãit 38 de ani;

- Friederich Chopin, compozitor romantic
polonez; a trãit 39 de ani.

-  Karl Maria von Weber, compozitor german
clasic ce a trãit 40 de ani;

-  Johann Sebastian Bach, preclasic german ce a trãit 65 de ani, dar
capodoperele sale : Johannes Passion, Mathaus Passion le-a scris în jurul
vârstei de 40 de ani.

R. -În încheiere vã rugãm sã adresaþi un mesaj cititorilor revistei UNU!
C.G: - Citiþi ºi rãspândiþi revista UNU ! Este o revistã foarte serioasã,

interesantã, cu un stil concis, direct, ºi cu subiecte de interes practic. Multã

�Integritatea moralã ºi o puternicã motivaþie pentru dreptate, sunt calitãþi
care nu pot fi înlocuite cu nimic. Oamenii care posedã aceste calitãþi vor
avea influenþã peste tot. Vieþile lor vor fi mai puternice decât elocvenþa
strãlucitã.� (E.G.White, Mãrturii vol.III, pag.23)

citat ales de Mariana Boariu, Sibiu

Un gând pentru inimã

interviu realizat de Lucian Mihãilescu

ªtiri  de pe tot globul

În ultimele decenii, organizaþiile
de sãnãtate din SUA ºi din lume (de
exemplu: the National Institutes of
Health, the American Cancer Society,
the American Heart Association, the
U.S. Department of Health and Human
Services, the World Health Organiza-
tion) au adus dovezi epidemiologice din
lumea întreagã potrivit cãrora
caracteristicile stilului de viaþã contribuie
la starea de sãnãtate ºi împiedicã
procesele de îmbolnãvire.

O parte din dovezi sunt rezultatul
cercetãrilor fãcute cu Adventiºtii de Ziua
a ªaptea. Cercetãrile de sãnãtate s-au
fãcut pe Adventiºti din douã motive. În
primul rând, ei au grijã ce stil de viaþã
aleg, cum ar fi evitarea alcoolului ºi a
tutunului. În al doilea rând, ei sunt mai
diverºi în obiceiurile nutriþionale: ei sunt
vegetarieni (nu consumã produse
animaliere), lacto-ovo-vegetarieni (a
caror dietã include laptele ºi ouale, însã
nu carnea) ºi omnivori (consumã ºi
carne).

Mai mult de 250 de articole
ºtiinþifice s-au publicat în lumea
întreagã, referitoare la avantajul
Adventiºtilor. Cele mai multe din cele
descrise în continuare se referã la
cercetãrile fãcute de oamenii de ºtiinþã
de la Loma Linda University pe
Adventiºtii din California. Dar descoperiri
similare au fost raportate pentru

Cercetãrile sugereazã cã un stil de viaþã
Adventist contribuie la o viaþã mai bunã ºi mai lungã

Adventiºtii din Norvegia, Olanda,
Polonia, Danemarca, Japonia, Aus-
tralia ºi alte þãri.

Studiul de Sãnãtate Adventist
(SSA)

SSA este al doilea studiu
major al Adventiºtilor din California.
Fondat de National Cancer Institute
ºi National Heart, Lung and Blood In-
stitute, studiul a fost început în 1974
ºi a fost condus de cercetãtori de la
Loma Linda University.

Studiul a analizat incidenþa
cancerului ºi a bolilor de inimã în
contextul caracteristicilor stilului de
viaþã Adventist, ce a permis
Adventiºtilor sã aibã �avantaje de
sãnãtate.� Similar studiului SSA,
certificatele de deces au subliniat
cauza morþii pentru cei ce au decedat
în timpul studiului.

SMA ºi SSA au câteva
diferenþe. SMA este destinat sã afle
ce componente ale stilului de viaþã
Adventist oferã protecþie împotriva
bolilor. SSA analizeazã variaþiile
stilului de viaþã printre Adventiºti ºi
cum aceste variaþii se pot transforma
în riscuri de îmbolnãvire.

Ghidul piramidei hranei
vegetariane

Bazate pe descoperirile
internaþionale din ultimele decenii,
care includ rezultate ale studiilor



Nr.6, Iunie 1999UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti

6 15

Frânturã   de   realitate

de  Florin Ioan Dumitru, Slobozia

Iatã-ne ajunºi, dragii noºtri cititori, ºi la ultima virtute din cele ºapte
care definesc moralitatea. Cred cã asupra credinþei aveþi o definiþie, dar daþi-
mi voie, vã rog, sã încep aceastã discuþie imaginarã cu dvs. tot printr-o definiþie.
Se spune despre credinþã cã ar fi arta de a rãmâne lângã lucrurile pe care
raþiunea le-a acceptat cândva, de a fi statornic în ciuda emoþiilor schimbãtoare.
Poate nu este definiþia cea mai reuºitã, dar pe mine mã mulþumeºte.

Acum sã vedem în ce credem noi oamenii. Problema cea mai amarã
tocmai aici e. Noi oamenii suntem ridicoli ºi credem în absolut orice, dar
numai în Dumnezeu nu. Aceasta este dureros, e foarte dureros pentru cã e
ca ºi cum un copil n-ar crede în propriul sãu tatã ºi l-ar privi tot timpul cu
dispreþ. ªi poate nici nu vã închipuiþi ce penibil se simte un tatã pus într-o
asemenea situaþie. Noi ne închipuim cã Dumnezeu este un concept teologic,
o forþã a naturii sau o idee închipuitã, însã El este o persoanã Omniscientã,
Omnipotentã ºi Omniprezentã care a creat lumea aceasta ºi întreg universul.
Vã puteþi imagina cât de mult Îl mâhnim noi, creaturile Sale, când îi dovedim
necredinþã ºi dispreþ ? ªi cu toate acestea El ne iartã ºi ne iubeºte în continuare!

Câþi dintre noi ar mai privi cu îngãduinþã un copil care ne dispreþuieºte
sau ne contestã? Trebuie sã vã spun un adevãr imens, pe care mulþi poate
deja îl ºtiþi: fãrã Dumnezeu, fãrã Tatãl nostru ceresc viaþa noastrã nu mai este
viaþã. Dacã trãiesc ca ºi când Dumnezeu nu ar exista, dispreþuindu-i poruncile
e ca ºi când aº trãi artificial cu tubul de oxigen la capul meu ºi cu tot felul de
aparate prin jur. Sunt de fapt într-o viaþã irealã, o viaþã fãrã sens ºi fãrã
scop.Daþi-mi voie sã vã ilustrez aceasta printr-o simplã ilustraþie.

Imaginaþi-vã cã aveþi un peºtiºor auriu ºi drãguþ ºi într-o zi vã gândiþi cã
mediul în care trãieºte e cam nepotrivit. Îl scoateþi afarã din apa rece, îl ºtergeþi
uºor cu un ºerveþel ºi apoi îl puneþi într-o frumoasã cuºcã auritã. Îl hrãniþi cu
cea mai bunã mâncare ºi apoi îi spuneþi:�Ei, acum o duci mai bine nu-i aºa ?�
Exact aºa ne închpuim ºi noi oamenii când trãim fãrã Dumnezeu, credem cã
o ducem bine ºi suntem fericiþi însã, din nefericire, realitatea este alta. Sã
revenim la peºtiºorul nostru. Ce va face el oare, va zvâcni din aripioare ºi va
spune �mulþumesc� ? Nu, cu siguranþã, ci se va zbate; de ar putea sã vorbeascã
ar striga revoltat cã nu doreºte cuºca dvs. auritã ºi nici hrana cea bunã, vrea
înapoi în mediul sãu real de viaþã. Cam aºa stau lucrurile ºi cu noi oamenii,
iar mediul nostru real de viaþã este alãturi de Dumnezeu. Ar fi frumos ca într-
o zi sã strigãm ºi noi asemenea peºtiºorului dar pentru aceasta ne trebuie
mai întâi credinþa ºi conºtientizarea faptului cã în realitate nu respirãm, ci
doar ne zbatem într-o iluzorie cuºcã a plãcerilor.

va urma

CREDINÞA

Arheologie Biblicã

Descoperiri de senzaþie

  material oferit de Jercan Alexandru, Feteºti

Dumnezeu a condus însã
cazmaua arheologilor cãtre punctele
cheie  care puteau convinge lumea despre
realitate:

- în primul rând s-a putut fixa poziþia Babilonului; una din movilele din
Mesopotamia purta încã numele de Tell-Babil.

-poziþia Ninivei era încã necunoscutã.
Rich, descoperã, aproape de Mosul, o inscripþie care purta numele de �Tell

Nebi-Junus�, adicã �Movila profetului Iona�.
Biblia vorbeºte despre activitatea acestui profet din Asiria, prin anul 785 î.Hr.
S-a dedus cã Iona ºi-a desfãºurat activitatea în zona: Tell Nebi-Junus ºi

Kujundcik, care se aflã pe Tigru, faþã în faþã cu Mosul. Cele douã movile ar reprezenta
fostul Ninive.

În anul 1845, Layard a indentificat cu precizie, vatra oraºului Ninive. El ºi
succesorii sãi au scos la ivealã ruinele palatelor de odinioarã ºi sute de mii de
inscripþii care prezentau istoria Asiriei, exact cum o prezenta Biblia.

Dacã ºtergerea oricãror urme ale gloriei de odinioarã a imperiului asirian a
determinat pe mulþi savanþi sã creadã cã ceea ce prezintã Biblia este de naturã
misticã, descoperirile arheologilor au confirmat Scriptura în cel mai înalt grad. Dispariþia
Ninivei ºi a imperiului Asirian s-a produs ca urmare a profeþiei:

�Aºa vorbeºte Domnul: �Oricât de mulþi ºi puternici vor fi, toþi vor fi seceraþi ºi
vor pieri...! �(Naum 1:12)

Astãzi movilele ºi ruinele stau mãrturii grãitoare care susþin douã mari
adevãruri:

- Biblia are dreptate.
- Profeþiile s-au împlinit întocmai ºi se împlinesc încã.
----------------------------------
1)Arheologie Biblicã
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MESAJE

Tânãrul pentru
cãsãtorie

P L A N U R I L E  C E L E  M A I  B U N E

 extras din manualul � Plini de bucurie � , editat de C.A.R.D.

M E D I TA Þ I E    B I B L I C Ã

de Eftimie Sârbu, Loma Linda, S.U.A.

Rog  frumos pe toþi cei care vor citi rândurile ce urmeazã, sã le daþi
cuvenita importanþã, întrucât ele sunt un APEL  DUIOS din  partea  iubitului
Tatã Ceresc, care apeleazã mereu la inimile  noastre, cu  urmãtoarele  cuvinte:
�Spune-le : <Pe  viaþa  Mea,  zice  Domnul  Dumnezeu,  cã  nu  doresc
moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã de la calea lui ºi sã trãiascã.Pentru
ce  vreþi  sã  muriþi...?�� (Ezechiel 33,11). Cuvintele de mai sus sunt pentru
tine ºi pentru mine, iubite cititor.

�Cercetaþi Scripturile, pentru cã socotiþi cã în ele aveþi viaþa veºnicã, dar
tocmai ele mãrturisesc depre Mine� (Ioan 5,39).

�Ferice de cine citeºte, ºi de cei ce ascultã
cuvintele acestei proorocii, ºi pãzesc lucrurile scrise în
ea! Cãci vremea este aproape ! � (Apocalipsa 1,3).

Consider cã în America - �Þara  Libertãþii�
sau în România, nu sunt mulþi cei care nu au Biblia. În ea gãsesc cuvintele lui
Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt considerate ca fiind  �Pâinea  Vieþii�,
mângâierea sufletului, o luminã spiritualã, o busolã pe calea adevãrului. Biblia
este plinã de fãgãduinþe; în ea gãsim cuvinte de speranþã; prin ea ne formãm
un caracter nobil; ºi prin ea obþinem o  înþelepciune deosebit de mare, ceea
ce este mai de  preþ  decât  toate  comorile  acestui  pãmânt. De aceea
cuvintele de mai sus numesc fericit pe cel ce o  citeºte ºi o respectã. În ea
ºi prin ea aflãm pe ISUS - Salvatorul, Rãscumpãrãtorul din pãcat, Mântuitorul
tuturor celor ce cred ºi ascultã cuvintele Cãrþii Sale.

Apelul lui Dumnezeu este în acelaºi timp ºi un APEL SOLEMN:
�Trezeºte-te, trezeºte-te !� (Isaia 52,1).  Dumnezeu porunceºte slujitorilor Sãi :
�Strigã în gura mare, nu te opri! Înalþã-þi glasul ca o trâmbiþã, ºi  vesteºte  poporului
Meu nelegiuirile lui!� (Isaia 58,1). Ne-a mai rãmas un foarte scurt timp în care
putem sã mai lucrãm; ºi cea mai mare lucrare din Universul lui Dumnezeu,
este câºtigarea de suflete pentru Cer.  �Cel  înþelept câºtigã suflete� (Proverbe
11,30). În acelaºi timp suntem chemaþi cu toþii sã fim copii ai lui Dumnezeu,
�fãrã vinã, în mijlocul unui neam ticãlos ºi stricat.� (Filipeni 2,15).

În multe Biserici din zilele noastre, religia este doar o hainã de
sãrbãtoare, care acoperã o viaþã plinã de pãcate, plinã de o sumedenie de
formalitãþi, având doar o formã de evlavie. Diavolului îi place ca oamenii sã
pãstreze doar forme reci. Religiile sunt foarte multe, dar adevãraþii creºtini
sunt foarte puþini.

(va urma)

�UN  APEL  DUMNEZEIESC�

�Încredinþeazã-þi lucrãrile în mâinile Domnului,
ºi îþi vor izbuti planurile...� Prov. 16:3

Vestea bunã este cã , în realitate, existã o cale prin care sã te bucuri
de succes ºi împliniri, mai bunã decât þi-ai fi putut vreodatã imagina. Ce
cale? Ai un Tatã Ceresc, un Tatã care-þi poate asigura tot ceea ce ai nevoie
pentru o viaþã prosperã acum ºi în eternitate. Partea cea mai bunã este cã, în
înþelepciunea Sa, El cunoaºte exact timpul potrivit în care sã-þi ofere fiecare
dintre binecuvântãrile Lui. Nu existã rateuri. Acest Maestru al planurilor are o
experienþã de veºnicii în oferirea fãrã greº a darurilor.

Dacã nu ai un tatã pãmântesc plin de iubire ºi de înþelegere, s-ar putea
sã fii mai puþin entuziasmat de gândul Tatãlui nostru ceresc. S-ar putea sã-L
consideri un monarh rigid, care nu zâmbeºte ºi care-ªi trimite îngerii sã verifice
tot ceea ce faci, pentru a-þi putea face punctajul ºi, dupã aceea, sã-þi ºteargã
numele din cartea vieþii. Ce mult L-ar mâhni o asemenea imagine despre El!
David spune cã planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt minuni. �Doamne,
Dumnezeule, multe sunt minunile ºi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se
poate asemãna cu Tine. Aº vrea sã le vestesc ºi sã le trâmbiþez, dar numãrul
lor este prea mare ca sã le povestesc� (Ps.40:15).

Dumnezeu vrea sã facã atât de mult pentru tine! Cum poþi pierde aceastã
ºansã? Ai putea, deliberat sã nu accepþi ceea ce îþi oferã, spunând: �Nu
Doamne. Eu vreau sã am planurile mele de viaþã. Îþi muþumesc oricum�. El îþi
va respecta aceastã hotãrâre ºi, cu pãrere de rãu, te va lãsa sã mergi pe
calea ta. Sau, mai poþi pierde prin neglijenþã, neîntreprizând nimic. A ignora
invitaþia lui Hristos, este acelaºi lucru cu a o respinge.

Ellen White, tânãra care a acceptat chemarea de a fi solul lui Dumnezeu
la numai 17 ani spunea mai târziu:�Fericirea  voastrã pentru acestã viaþã ºi
pentru cea viitoare  ºi veºnicã, depinde de voi înºivã� (Solii pentru Tineret, pg.31).

Fericirea depinde de tine însuþi! Ce mãrturie cutremurãtoare! Nu vei
putea învinui ereditatea, sau pãrinþii, pentru deciziile tale greºite. Nu va fi vina
prietenilor sau a profesorilor tãi dacã nu accepþi darurile lui Dumnezeu. Fericirea
ta depinde de ceea ce faci cu puterea de alegere, pe care din atâta har,
Dumnezeu þi-a dat-o. Rezultatele alegerii celei bune vor fi concretizate, nu
numai pe acest pãmânt, ci ºi de-a lungul veºniciei.

Pentru cine cautã înþelepciunea lui Dumnezeu, Solomon
sugereazã:�Recunoaºte-L în toate cãile tale, ºi El îþi va netezi cãrãrile�
(Prov.3:6)
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Matei 25:31-46
C â n d  v a  v e n i  I s u s  c u  î n g e r i i  d i n  s l a v ã ,
C a  s ã  s e p a r e  g r â u l  s ã u  d e  p l e a v ã ,
C a  s ã  d e s p a r t ã  o i l e  d e  c a p r e ,
L a  d r e a p t a  º i  l a  s t â n g a  î i  v a - m p a r t e .

E l  v a  v o r b i  s p r e  g r u p u l  o i l o r,
C ã c i  e i  s u n t  b i n e c u v â n t a þ i  m o º t e n i t o r i .
P e n t r u  c - a u  a j u t a t  p e  c e l  n e î n s e m n a t ,
P e  c e l  c e  n - a v e a  d e  m â n c a t ,
E i  s e t e a  c e l u i  f r â n t  a u  p o t o l i t ,
ª i  l o c u i n þ ã - a u  d a t  s t r ã i n u l u i  n e f e r i c i t .
E i  h a i n e  c ã l d u r o a s e  c e l u i  g o l  a u  d a t
L a  c ã p ã t â i u l  de b o l n a v  a u  s t a t .
A u  v i z i t a t  p e  c e i  î n t e m ni þ a þ i
B a t j o c o r i þ i  n e d r e p t  º i - a p o i  u i t a þ i . ..
D a r  e i  s e  m i r ã ;  n i m e n i  n u  l e - a  s p u s
C u m  c ã  Ne î n s e m n a t u l  e r a  c h i a r  I s u s  !

A p o i  I s u s  s p r e  c a p r e  v a  v o r b i
ª i  l e  v a  a r ã t a  r ã s p l a t a  c e - o r  p r i m i .
C u m  e i  v o r  p i e r d e - mp ã r ã þ i a  S a
D e º i  s e  c r e d  c a  º i  s o s i þ i  î n  e a .
P e n t r u  c ã  e i  n - a u  a j u t a t  p e  c e l  n e î n s e m n a t ,
N - a u  d a t  m â n c a r e  c e l u i  n e m â n c a t ,
E i  s e t e a  c e l u i  fr â n t  n - a u  p o t o l i t ,
ªi locuinþã nu au dat strãinului nefericit.
E i  h a i n e  c ã l d u r o a s e  c e l u i  g o l  n - a u  d a t
L a  c ã p ã t â i u l  d e  b o l n a v  e i  n u  a u  s t a t .
N - a u  v i z i t a t  p e  c e i  î n t e m n i þ a þ i ,
B a t j o c o r i þ i  n e d r e p t  º i - a p o i  u i t a þ i . ..
D a r  e i  s e  m i r ã ;  n i m e n i  n u  l e - a  s p u s
C u m  c ã  n e î n s e m n a t u l  e r a  c h i a r  I s u s  !

ª i  t u ,  cititorule ,  l a  f e l  t e  v e i  m i r a ,
D a r  f i - v e i  t u  c u  D o m n u l , s a u  î m p o t r i v a  S a  ?

LM

E X P E R I E N Þ E

material trimis de Dan Hernehult,  Suedia, fratele eroului povestirii noastre,
traducere - Jana Cristea, Slobozia

Singurul lucru pe care îl aveam era un bilet de autobuz
pentru jumãtatea distanþei pe care o aveam de parcurs pânã la fratele meu
Dan. Dar, pe aceastã rutã nu erau aceeaºi ºoferi mereu, ce ar fi putut recunoaºte
cu uºurinþã dacã vreun cãlãtor mergea mai mulþi kilometri decât avea bilet.  Eu
ºi prietenul meu am mers în centru ca sã bem ceva pentru a fi din nou în formã.
La câteva sute de metri de staþia de autobuz, un gând m-a lovit - corpul meu
trebuie sã se odihneascã.  Am început sã mã simt ºi mai rãu, iar mersul a
început sã mi se încetineascã.  Nu mai puteam sã merg drept.

- � Trebuie sã mã odihnesc �, i-am spus prietenului meu. � Voi merge la mama
mea ºi mã voi odihni. � Aºa cã am luat autobuzul ºi am mers la fratele meu Dan.

Acasã la Dan, am mâncat, am fãcut un duº ºi am cântat la chitarã. M-am
simþit imediat mai bine. Am vorbit puþin cu el despre viitor. Hotãrâsem sã merg la
mama ºi sã mã odihnesc, dar mai întâi voiam sã mãnânc mâncare vegetarianã de
Crãciun acasã la bunica.  Aveam ºi alte planuri (o excursie în Austria, o escapadã la
ski în Alpi ºi ceva trafic de droguri în Suedia pentru câºtiguri colosale).  Dar acestea
erau planurile mele, planurile Domnului erau altele.  L-am întrebat pe Dan dacã avea
ceva interesant de citit. Mi-a dat  revista ,,Semnele Timpului�� .

Am început sã o rãsfoiesc ºi am gãsit un articol despre capitolul 2 din Daniel.
Era foarte interesant. Dupã ce l-am citit pe tot l-am întrebat pe Dan dacã

am vreo ºansã sã fiu mântuit. El mi-a rãspuns cã am, atâta vreme cât uºa
harului este deschisã.

M-am plimbat puþin prin jur, am fumat o þigarã, ºi în timp ce fumam ºi tuºeam
mã gândeam la cele citite.  M-am uitat la cerul înstelat ºi mi-am spus :  �Isuse, dacã
eºti acolo, ajutã-mã sã mã las de fumat ºi de bãut.�  Am aruncat þigara ºi am intrat în
casã.  Când am intrat mi-am ascuns 3 þigãri, iar pe celelalte le-am aruncat spunând cu
voce tare cã mã voi lãsa de fumat.  Apoi l-am întrebat iarãºi pe Dan dacã am vreo
ºansã realã sã ajung în cer.  El a rãspuns afirmativ.  L-am întrebat unde pot sã citesc
despre încheierea timpului de har.  Mi-a rãspuns cã pot gãsi rãspunsul în cartea
�Marea Luptã��.

Am început sã citesc ºi mi s-a pãrut interesant.  În ziua urmãtoare Dan m-a
întrebat dacã vreau sã-l însoþesc într-o tabãrã în Danemarca.  Am hotãrât sã mã duc.
În vacanþa de Crãciun am vizitat-o pe bunica.  Am mâncat ºi am primit bani de
buzunar.  Nu am mai fumat ºi l-am rugat pe Isus sã mã ajute.

Îi mulþumesc Domnului Isus pentru cã ºtiu cã îi va ajuta ºi pe alþii care au
aceleaºi probleme ca mine.

Acum Haase este adventist, s-a cãsãtorit ºi are patru copii!

� Voinþa  lui Dumnezeu �  (2)
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P O E Z I E

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

TEMPERANÞA

 S  Ã  N  Ã  T  A  T  E

Având în vedere numeroasele probleme legate de cafeinã, este în interesul
tuturor celor care doresc sã-ºi îngrijeascã sãnãtatea, sã renunþe la cafea, ceai ºi alte
bãuturi care conþin acest alcaloid.

Deoarece cafeina este un drog care cauzeazã dependenþã, majoritatea celor
care încearcã sã întrerupã consumul de cafea se vor confrunta un timp, într-o mãsurã
mai mare sau mai micã, cu o serie de simptome neplãcute.  Cele mai frecvente sunt
durerile de cap.  Renunþarea poate sã fie însoþitã de asemenea de depresie, ameþeli,
iritabilitate ºi nervozitate.  Oricum, dupã câteva zile, toate aceste simptome vor
ceda.  Pentru ca lupta cu dependenþa cafeinicã sã fie mai uºoarã, aplicaþi urmãtoarele
mãsuri simple:

Dormiþi suficient ºi regulat, evitaþi cu orice preþ sã lucraþi, sau sã citiþi pânã
dupã miezul nopþii.

Serviþi o masã de dimineaþã consistentã, echilibratã.  Aceasta va elimina
senzaþia de sfârºealã care apãrea pe la ora 9 sau 10 ºi vã forþa sã mai beþi încã o cafea.

Dacã în timpul zilei simþiþi cã aveþi nevoie de ceva energizant, faceþi o scurtã
plimbare sau câteva miºcãri de gimnasticã.  Luaþi scurte pauze pentru recreere, citiþi
puþin dintr-o carte interesantã.

Beþi apã din abundenþã. �Întotdeauna apã� Dacã totuºi doriþi o bãuturã
rãcoritoare, verificaþi ca sã fie una din cele care nu conþin cafeinã.

Îndepãrtaþi din casã ustensilele de preparat ºi servit cafeaua, toate pachetele
ºi borcanele de cafea care v-au mai rãmas în bufet.

Dacã doriþi ceva deosebit, încercaþi niºte ceaiuri aromate din plante.
Reanalizaþi concepþia pe care o aveþi despre cumpãtare ºi moderaþie.  Cei

mai mulþi oameni considerã cã a fi cumpãtat presupune doar evitarea unui consum
excesiv de alcool, fumat în limitele bunului simþ, ºi, desigur, evitarea strictã a drogurilor.

  De fapt, a fi un om temperat înseamnã abstinenþa de la orice substanþã cu
efecte vãtãmãtoare asupra fizicului sau psihicului ºi folosirea cu moderaþie a alimentelor
sãnãtoase, ºtiut fiind faptul cã însãºi hrana sãnãtoasã poate fi nesãnãtoasã dacã se
abuzeazã de ea.

Dupã cum vedeþi, a vã elibera de obiceiul cafelei presupune un mod de viaþã
mai sãnãtos, presupune sã fiþi mai atent la semnalele organismului dvs. ºi sã-i daþi
repausul de care are nevoie.  Atunci când corpul ºi mintea dvs. cer odihnã, ceea ce
aveþi nevoie este odihnã  ºi nu o ceaºcã stimulantã de cafea , care vã va lãsa prins în
plasa de pãianjen a dependenþei.

În faþa crucii Tale, stau plecat,
Ca un soldat roman, nu ca un creºtin adevãrat.
Cu spatele la cruce, stau îngenunchiat.
Cu faþa înspre zaruri aplecat...
Arunc cu zarul ºi gândesc,
Cã voi avea câºtig lumesc...
Vãd zarul rostogolindu-se
ªi apoi cãmaºa dezgolind,
Un trup bãtut, nevinovat,
Cum stã pe cruce atârnat.
Acela care m-a iubit...
ªi vãd pe faþa Lui, senin,
Reflecþie din cerul cel divin.
În inimã adânc miºcat
Iau cãmaºa, ºi am plecat...
Mai gol... mai gol decât eram.
Deºi cãmaºa eu aveam!

Nu inul ei m-a dezgolit
Ci Cel pe cruce rãstignit,
O iau, o duc în cortul meu
ªi-l jefuiesc pe Dumnezeu.
Nu pot s-o�mbrac, mã uit la ea,
ªi mã gândesc la Golgota,
Cu sufletul aºa pribeag...
Mã vãd la cruce îngenunchiat,
Ca un creºtin adevãrat.
În faþa crucii, stau plecat
În inimã adânc miºcat.
Sã fii de-a pururi lãudat
Cu Haina Ta m-ai îmbrãcat!
de Aurelia Vlãsceanu, Radovanu

C ã m a º a  Ta  I s u s e

continuare
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Arca lui Noe (14)

culeasã de Lenuº ªerban, Gura-Vãii

Caftor tremurând presimte
Cã aproape e pieirea,
Resemnat, nu mai aºteaptã
De la nimeni izbãvirea.

Înc-un val ºi smuls de arcã
Apa tot la fund îl trage,
Îngropându-l pe vecie,
În adâncurile vitrege...

ªi aºa sfârºeºte viaþa
Caftor - tânãrul moral -
Care a lãsat la urmã
Chiar ce era principal.

ªi în timp ce trupu-i rece
În adâncuri se coboarã,
Arca tot mai sus se urcã.
Cu întreaga ei comoarã.

Simbol sacru al credinþei
Ce-ndoiala biruieºte,
Printre apele spumoase
Arca singurã pluteºte.

ªi cum trece maiestoasã
Prin furtunã, vânt ºi ploi,
Peste lumea veche poartã
Viitorul lumii noi!

Cincizecime

Un înger a strãbãtut zarea
ªi ne-a adresat chemarea:
�Veniþi, astãzi vã sfinþiþi
Lucrul Domnului porniþi!�

Domnul Sfânt vrea sã coboare
Duhul Sãu, mila-I cea mare.
Lãsaþi tot ce vã apasã:
Camera de sus v-aºteaptã !

de Carmen Moise, Buzãu

Domnul vine în curând
Semnele deja ne spun,
�Mergi la alþii ºi vesteºte
Cã pãmântul se sfârºeºte!�

�Du-te, lanurile-s coapte
Vor sã fie secerate!�
Domnu-þi va da ajutor
Ca-n lucrare sã ai spor.

 Neînsemnatul
este cel pe care-l ignorãm,
cel ale cãrui lacrimi nu ne spun nimic
 a cãrui sfâºiere de suflet nu ne atinge.

          Neînsemnatul
este cel care ne cere ajutorul
dar nu i-l acordãm
crezându-l nedemn de
încrederea noastrã.

          Neînsemnatul
este cel de lângã noi
pe care nu-l observãm,
este cel din noi
pe care nu-l lãsãm sã trãiascã.

           Neînsemnatul
este cel ale cãrui lacrimi le ºterge Isus,
este cel a cãrui zbatere de aripi
nu dã decât strigãtul mut de durere
al unei inimi însingurate.

          Neînsemnatul
e EL, în fiecare dintre noi
pentru cã durerea mea ºi-a ta
a fost durerea Lui pentru noi.

Neînsemnatul

de Ramona Neghinã, Bârlad

Sfârºit

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
Asociaþia studenþilor AMiCUS:
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv/amicus

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

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:
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 C E R U L  E S T E  R E A L

de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.21/ 34  Tucker 05.

�Nu va mai fi moarte� este fagãduinþa mântuitoare a lui Dumnezeu cãtre o
lume scaldatã în distrugere ºi vãrsare de sânge cum n-a fost niciodatã mai înainte.
Intr-un timp când mii de oameni pot fi omorâþi în fracþiuni de secunde prin bombele
atomice, cele cu hidrogen sau cobalt, strãbate pânã la noi înviorãtorul mesaj de
la Dumnezeu: �Nu va mai fi moarte!� Ce bine este sã ºtim cã înaintea noastrã stã
împlinirea preþioaselor cuvinte ale Mântuitorului: �Sã nu vi se tulbure inima. Aveþi
credinþã în Dumnezeu ºi aveþi credinþã în Mine. În casa Tãtãlui 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.� Ioan 14:1-3. Cerul este un loc. �Eu Mã duc
sã vã pregãtesc un loc.� Nu este o condiþie, ci un loc.

1. TREI CERURI

Biblia ne învaþã cã existã trei ceruri. Citim în 2 Corinteni 12:2-4 �Cunosc
un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost rãpit pânã în al treilea cer.
ªi ºtiu cã omul acesta a fost rãpit în rai (Paradis)�. Dacã existã al treilea cer,
înseamnã cã trebuie sã existe primul ºi al doilea cer. Biblia aratã cã primul cer
este aerul înconjurãtor sau atmosfera. Apocalips19:17 �El a strigat cu glas tare

ºi un pãmânt nou; pentru ca cerul dintâi ºi pãmântul dintâi pieriserã ºi marea
nu mai era. ªi eu am vãzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea
sfântã, Noul Ierusalim, gãtitã ca o mireasã împodobitã pentru bãrbatul ei. ªi
am auzit un glas tare, care ieºea din scaunul de domnie ºi zicea: �Iatã cortul
lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei si ei vor fi poporul  Lui ºi Dumnezeu
însuºi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va ºterge orice lacrimã din ochii
lor. ªi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, pentru cã lucrurile dintâi
au trecut.� Cel ce ºedea pe scaunul de domnie a zis: �Iatã, eu fac toate
lucrurile noi�. ªi a adãugat: �Scrie, fiindcã aceste cuvinte sunt vrednice de
crezut ºi adevãrate�.

6. POATE HRISTOS SÃ UITE PE CINEVA?

Poate întrebi: �Existã atât de mulþi oameni buni. Cum Iºi va aminti Isus
de toþi? Mã tem cã El poate sã uite pe unul din iubþii mei�.
�Poate o femeie sã uite copilul pe care-l alãpteazã ºi sã n-aibã milã de rodul
pântecelui ei? Dar chiar dacã l-ar uita, totuºi Eu nu te voi uita cu nici un chip.
Iatã cã te-am sãpat pe mâinile Mele ºi zidurile tale sunt totdeauna înaintea
ochilor Mei!� Isaia 49:15-16. O mamã poate sã-ºi uite copilul - lucru rar auzit
- dar �Eu nu te voi uita. Te-am sãpat pe mâinile Mele�. Semnele cuielor în
palmele lui Isus sunt o continuã amintire a faptului cã El a murit pentru noi.

7. PREGÃTIREA PENTRU CER

Cineva a întrebat pe un sclav dacã stãpânul sãu va merge în cer. El a
rãspuns: �Nu! Stãpânul meu nu merge niciodatã undeva fãrã sã-mi spunã
despre aceasta ºi totdeauna îºi ia câteva zile sã se pregãteascã. El nu mi-a
spus nimic despre aceasta ºi nu s-a pregãtit; aºa cã eu ºtiu cã el nu va
merge�. Cerul este un loc pregãtit ºi numai cei pregãtiþi vor locui acolo.
�Ferice de cei ce îºi spalã hainele, ca sã aibã drept la pomul vieþii ºi sã intre
pe porþi în cetate!� Apocalips 22:14. Traducerea King James a Bibliei engleze
spune: �Ferice de cei ce împlinesc poruncile Lui�. Eu vreau sã mãnânc din
pomul vieþii. Vreau sã intru prin acele porþi de mãrgãritar în minunata locuinþã
pe care Isus a pregãtit-o. Tu nu vrei? Acceptã pe Isus ca Mântuitorul tãu
personal ºi permite-I Lui sã trãiascã viaþa Sa ascultãtoare în tine ºi atunci
binecuvântarea Lui îþi va aparþine. �Ferice (binecuvântaþi) sunt cei ce împlinesc
poruncile Lui�. Existã o bucurie realã în ascultare, în a urma pe Mântuitorul.
Þi-ai supus viaþa ta sub controlul, stãpânirea, conducerea lui Isus? Dacã nu,
acum este timpul sã faci aceasta!

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 21 (34)
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ºi a zis tuturor pãsãrilor care zburau prin mijlocul cerului (atmosferei).�
Cel de al doilea cer este cerul stelar, unde soarele, luna ºi stelele se miºcã
pe orbitele lor. Psalm 19:1-6 �Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi întinderea
lor vesteºte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseºte alteia acest lucru, o noapte
dã de ºtire alteia despre el. ªi aceasta fãrã vorbe, fãrã cuvinte al cãror sunet
sã fie auzit: dar rãsunetul lor strãbate tot pãmântul ºi glasul lor merge pânã la
marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui. ªi soarele, ca un mire,
care iese din odaia lui de nuntã, se aruncã în drumul lui cu bucuria unui
viteaz: rãsãre la un capãt al cerurilor ºi îºi isprãveºte drumul la celãlalt capãt;
nimic nu se ascunde de cãldura lui.�

Dincolo de cerul stelar este cel de al treilea cer, pe care Pavel îl numeºte
RAI (Paradis). �Celui ce va birui, îi voi da sã mãnânce din pomul vieþii, care
este în raiul lui Dumnezeu.� Apocalips 2:7. Pomul vieþii este în mijlocul
Paradisului. �ªi mi-a arãtat un râu cu apa vieþii, limpede ca cristalul, care
ieºea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu ºi al Mielului� (Apocalips 22:1).
Râul vieþii ºi pomul vieþii sunt în acelaºi loc. Unde este pomul vieþii? Apocalips
2:7 spune: �în raiul lui Dumnezeu�. De aceea, tronul lui Dumnezeu trebuie sã
fie în Paradis, în al treilea cer. Unde este tronul lui Dumnezeu acolo este
cerul. Deºi 1Corinteni 2:9 ne spune cã: �Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut,
urechea nu le-a auzit ºi la inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile pe
care le-a pregãtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc,� textul care urmeazã
(versetul 10)  spune: �Nouã însã Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul
Sãu.� De aceea sã ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a gãsi
lucrurile despre care Dumnezeu ne informeazã cu privire la casa minunatã pe
care El a pregãtit-o pentru noi.

2. MÃRIMEA NOULUI IERUSALIM

Noi gândim despre New York ca fiind unul dintre cele mai mari oraºe
ale lumii, dar este numai un mic orãºel în comparaþie cu marele oraº ceresc,
Noul Ierusalim, dupã cum e descris în Apocalips 21 ºi 22. Gândiþi-vã la un
oraº mai mare decât statul Oregon, având 750 Km. pe fiecare laturã ºi 3000
Km. în circumferinþã. Biblia ne spune cã pereþii sunt de iaspis, strãvezii ca ºi
cristalul, pe 12 temelii de pietre preþioase. Gama culorilor este mult mai
frumoasã decât tot ceea ce omul a vãzut pânã acum. Existã 12 porþi de
mãrgãritar, câte trei de fiecare laturã ºi fiecare poartã este fãcutã dintr-un
mãrgãritar enorm. Strãzi largi vor fi pavate cu aur curat ºi transparent ca
sticla. Prin centrul cetãþii curge râul vieþii curat ca ºi cristalul, izvorând din
tronul lui Dumnezeu ºi al Mielului. Pomul vieþii va forma un arc deasupra
râului ºi va rodi 12 feluri de fructe în fiecare an. Nu va fi nevoie de luminã în
cetate, cãci Dumnezeu va fi lumina ei.

Unii au concepþia cã oricine va merge în cer. Isus nu a învãþat niciodatã

aºa ceva. Mulþi oameni, dacã ar fi sã meargã în cer, nu s-ar simþi bine acolo. Ei
nu ar putea sta într-o adunare de laudã. Ce ar face ei dacã ar fi tot timpul în
prezenþa lui Isus? Majoritatea oamenilor se ocupã numai cu lucrurile acestei
vieþi. Ei nu ar fi mulþumiþi în cetatea sfîntã; ar dori jocuri de cãrþi sau dans. Biblia
ne spune: �Nimic întinat nu va intra în ea (în cetate), nimeni care trãieºte în
spurcãciune ºi în minciunã: ci numai cei scriºi în cartea  vieþii Mielului. �Apocalips
21:27. Prietene, este numele tãu scris acolo? L-ai primit pe Isus Hristos ca
Mântuitorul tãu personal? Acest text biblic ne-a spus cã în cetatea slãvitã nu
va exista nici un pãcat.

3. CUM VOR FI OAMENII ACOLO ?

�Prea iubiþilor, acum suntem copii ai lui Dumnezu. ªi ce vom fi, nu s-a
arãtat încã. Dar ºtim cã atunci când Se va arãta El, vom fi ca El: pentru cã Il
vom vedea aºa cum este.� 1Ioan 3:2. Sã fim ca El! Ce gând mãreþ! Dacã noi
putem gãsi cum era Isus dupã învierea Sa, vom ºti cum vom fi ºi noi. Iatã
aceastã descriere: �Uitaþi-vã la mâinile ºi picioarele Mele, Eu sunt; pipãiþi-Mã ºi
vedeþi; un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeþi cã am Eu�. Luca 24:39.
Isus spunea: �Eu am mâini ºi picioare�. El nu era un spirit vag (nedesluºit)
zburând în jur. Apoi Isus a zis: �Aveþi aici ceva de mâncare?� (Luca 24:41). Este
adevãrat cã în ziua învierii noi vom fi schimbaþi. Mulþumim lui Dumnezeu, Hristos
�va schimba trupul stãrii noastre smerite ºi-l va face asemenea trupului slavei
Sale�. Filipeni 3:21. Noi vom avea un trup, ca ºi trupul slãvit al lui Hristos!

4.CÂND VA REVENI HRISTOS ?

Sã luãm aminte ce se va întâmpla când Hristos va reveni. �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. 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. Ce
glorioasã va fi dimineaþa învierii! În imaginaþie, vãd  venind o procesiune, o mulþime
pe care nici un om nu o poate numãra, în hainele lor albe. Vor veni cu coroanele
bucuriei veºnice aºezate pe capetele lor, având ramuri de palmieri în mâini,
simbolizând biruinþa. ªi parcã aud strigãtele lor: �Vrednic, vrednic este Mielul
care ne-a mântuit�. Taþi ºi mame îºi îmbrãþiºeazã copiii de mult timp pierduþi. Soþi
ºi soþii care au fost separaþi multi ani se întâlnesc iarãºi. Ce procesiune palpitantã
va fi când Isus va conduce pe mântuiþii Sãi acasã în ceruri!

5. NE VOM PUTEA CUNOASTE UNUL PE ALTUL ?

�Acum vedem ca într-o oglindã, în chip întunecos: dar atunci, vom vedea
faþã în faþã. Acum cunosc în parte; dar atunci voi cunoaºte deplin, aºa cum am
fost ºi eu cunoscut pe deplin�. 1 Corinteni 13:12. Cerul nu va fi nimic dacã noi
nu ne vom cunoaºte fiecare unul pe celãlalt. Cuvântul lui Dumnezeu declarã cã
noi ne vom cunoaºte unul pe celãlalt aºa cum ºi noi suntem cunoscuþi. Biblia
învaþã cã, dupã ce copiii lui Dumnezeu au trãit 1000 de ani în cer, Dumnezeu va
reînnoi acest pãmânt. Cetatea sfântã, Noul Ierusalim împreunã cu Hristos ºi
toþi cei mântuiþi vor cobora pe acest pãmânt înnoit. �Apoi am vãzut un cer nou


