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Orizontal: 1) Insulã
cuprinsã în �Africa - Indian
Ocean Divsion�, unde ºi-a
desfãºurat activitatea marele
misionar român Constantin
Tolici. 2) Aparþine lui Adam -
Rãspunsul unui misionar
credincios. 3) La intrarea în

Nigeria..! - Cetate filisteanã (Ios.15:45). 4) Zeul patron al panteonului egiptean
- Nota diapazonului - Plagã înþepatã. 5) Un alt tip de Chinã, propusã pentru
evaghelizare. 6) Teamã nesfârºitã..! - Aºezat în calea apelor mari. 7) �Au mai
rãmas�...la militari ! - Marcu, decapitat..! 8) Stat situat în �South Pacific Divi-
sion�, unde s-a pãtruns cu un numãr de 148.227 membrii. 9) Puþini... mai la
urmã..! - Zonã din România în care fucþioneazã ºi Conferinþa Transilvania de
Nord. 10) S-a întors steaua..! - Lunã de concediu pentru pastori în 1999.

Vertical: 1) Þarã situatã în �Africa - Indian Ocean Division�, unde nu
existã nici o bisericã AZS ºi nici un membru. Populaþia de 2.206.000 de
oameni aºteaptã Vestea Bunã ! 2) Intrãm în Adriatica..! - Plantã erbacee,
decorativã, cu flori de diferite culori (plural). 3) Un fiu al lui Iacov, al cãrui nume
a fost împrumutat ºi de cãtre români. - Oferit cu drag. 4)  S-a întors molima..!
5) Pãtrundem ºi în Gibraltar..! - Micul urecheat - Preot musulman sau ofiþer.
6) Folosit la cusut - Daruri speciale. 7) Sfinþi - Neacidulat ... pe mijloc ! 8)
Soþul rândunicii. 9) Adonia, puþin schimbat ºi cu altã semnificaþie - Vocale din
cetãþi ! 10) Înclinat, strâmb, culcat pe-o parte - Pãrþi dificile într-o acþiune.

de Alexandru D. Jercan, Feteºti
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*Gânduri pentru inimã....11

*Tânãrul pentru cãsãtorie.12

*Hollywood-ul ºi sfinþenia.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.

* Arheologie . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

*Sãnãtate . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 5

* ªtir i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

*Evanghelia prin Internet..17

* ªtiaþi cã.... . . . . .. . . . . . . . . .18

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

*Cereri pentru rugãciune.18

Expedierea banilor: Mulþumim
pentru promptitudinea voastrã! Am primit
banii expediaþi pânã acum.

Vã rugãm  sã expediaþi banii prin
mandat poºtal, pe adresa: Lucian
Mihãilescu, str.Mihai Eminescu, Bl.31,
Sc.A, ap.14, Slobozia, cod 8400,
jud.Ialomiþa.

De asemenea, îi rugãm pe
proaspeþii noºtri cititori sã ne anunþe
numãrul de reviste solicitate.

Mulþumim celor care deja s-au abonat!
Preþul mediu pentru o revistã pe anul
1999 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

Dragi prieteni,

Aceastã revistã este o publicaþie internã non-profit a tinerilor Bisericii
A.Z.ª. Slobozia. Scopul revistei UNU este realizarea dialogului între tinerii
adventiºti de pretutindeni, prin împãrtãºirea experienþelor, ideilor, creaþiilor
proprii ºi a altor materiale spirituale. Suntem conºtienþi cã venirea Domnului
Isus Hristos este foarte aproape. De aceea, dorim ca revista UNU sã
promoveze spiritul unitãþii între tineri, prin încurajarea pãrtãºiei ºi a acþiunii
în vederea rãspândirii Evangheliei. Rugãciunea noastrã de consacrare, a
tinerilor adventiºti, sã fie rugãciunea Domnului Hristos:

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)

*Evanghelia prin Internet

*Biblia ºi Spiritul Profetic  online
*Comunicare în toatã lumea

*Creare de pagini WEB pentru Biserici, Instituþii, publicaþii,
firme etc. (tel.043.230830)

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

�INTERNET SPRE CER�
SLOBOZIA
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Din 15 Octombrie pânã în 13 Noiembrie:
Net New York ‘99 prin “Internet spre Cer”

http://www.tagnet.org/intercer/netny99

Ce legãturã este între cele 3 evenimente ºi �Internet spre Cer�? �Internet spre cer� prezintã pe Internet aceste seminarii în limba romãnã!

Net New York �99
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Reporter - Vã rugãm sã ne
prezentaþi câteva lucruri despre
activitatea Bisericii româneºti din
Chicago?

Petre Danci - Activitatea
Bisericii din Melrose Park, este
oarecum circumscrisã la serviciile
cultice. Românii sunt foarte rãspândiþi
în zona Chicago, unde se apreciazã
a fi circa cincizeci de mii, fiind însã
foarte rãspândiþi între cele câteva
milioane de locuitori.

Sunt mai multe comunitãþi
evanghelice neoprotestante. Nu
avem posibilitate sã contactãm prea
multe persoane atât datoritã
programului foarte încãrcat al fiecãrui
membru cât ºi al rãspândirii
românilor. De aceea, încercãm   sã-
i contactãm pe ceilalþi printr-un pro-
gram de radio sãptãmânal, unde
avem o jumãtate de orã. Sunt deja
fãcute demersuri sã ajungem la o orã
de emisie sãptãmânalã. În momentul
de faþã, în ultimii doi ani, avem
rãspunsuri foarte încurajatoare din
partea ascultãtorilor.

O familie de membri ai
comunitãþii care au rude în biserica
baptistã, spunea cã în fiecare luni la
serviciu când se întâlnesc discutã
subiectul prelegerii adventiºtilor.

Petre Danci, pastorul Bisericii Adventiste Româneºti din
Melrose Park, Chicago

Interviul lunii...

Este un lucru pentru care noi
mulþumim lui Dumnezeu ºi încercãm
sã folosim mijlocul acesta de
comunicare pentru vestirea
Evangheliei.

R.-Spuneþi-ne câte ceva
despre rolul mijloacelor de
comunicare moderne.

P.D. - Mijloacele de
comunicare modernã - radioul,
televiziunea, transmisiile prin satelit,
Internet-ul - sunt daruri ale lui
Dumnezeu, pe care   le-a oferit
generaþiei noastre pentru a rãspândi
Evanghelia.

Este un lucru extraordinar - de
exemplu cum au fost ultimele Net-
uri -sã poþi sã te adresezi la zeci,
sute, milioane de oameni rãspândiþi
pe toatã suprafaþa pãmântului,
depãºind graniþe geografice, bariere
culturale sau religioase.  Este un har
pe care nu-l înþelegem îndeajuns ºi
am sentimentul cã nici nu-l
valorificãm îndeajuns.

Contactele personale prin
intermediul poºtei electronice, al
Internet-ului, de asemenea, sunt
foarte valoroase. Tendinþa în
societatea contemporanã post
modernã este spre o oarecare
izolare ºi oamenii au nevoie sã fie

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Þelinã cu maionezã
1 þelinã mare, 300 ml ulei, 1 ceapã, 1 cartof, sare, 3

gãlbenuºuri. Se  fierbe cartoful într-un castron adânc, se pun
gãlbaenuºurile ºi sarea, dupã care amestecãm cu cartoful ºi le
frecãm cu uleiul. Þelina o radem pe rãzãtoarea micã ºi dupã
aceea punem maioneza ºi ceapa tocatã mãrunt.

Rezolvare monoverbului -  Intrarea cea mai �strâmtã�

X  O  X  X  O  X
P  O  A  R  T  Ã

- Site-ul (pagina de Internet) Bisericii Adventiste mondiale este vizitat zilnic de
aproximativ 1000 de persoane, ceea ce însemanã, peste 350 000 anual. În
prezent se lucreazã la planul �virtual GC�, unde se va putea vizita site-ul în
timpul Conferinþei Generale din Toronto ºi se va putea vedea în direct ce se
întâmplã în Toronto.
- În România sunt 700 colportori care, lunar, bat la aproximativ 200 000 de uºi.
- În anul 2001 toatã creºtinãtatea va sãrbãtori Paºtele pe 15 aprilie.
- Cea mai frecventã boalã cronicã la nivel mondial este obezitatea. Anual se
contabilizeazã în SUA 300 000 de decese din cauza aceasta.
- Drogul preferat de români este heroina. Media de vârstã a toxicomanilor
români este acum de 17-18 ani.
- Fiecare þigarã fumatã scurteazã viaþa cu 15 minute.
- 1,3 miliarde de oameni, aproape un sfert din populaþia mondialã, trebuie sã
trãiascã cu mai puþin de 1 dolar pe zi.

de Dan Viorel - Director Comunicaþii, Tg. Mureº

ªt iaþ i  cã . . . ???
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contactaþi cu mesajul Evangheliei.
Fiind prea preocupaþi, stresaþi de
ritmul vieþii ºi de solicitãri, nu pot fi
abordaþi decât în timpul serii sau
uneori al nopþii, lucru pe care-l oferã
Internetul. De asemenea, în liniºtea
cãminului, prin intermediul radioului,
se poate asculta mesajul
Evangheliei.

Generaþia noastrã, este cu
precãdere o societate vizualã, de
aceea  probabil cã televiziunea,
video-ul ºi Internetul au ascendent
asupra mesajului verbal, cu
precãdere la tineri.

R. - Care ar fi prioritatea
Bisericii noastre în aceste zile?

P.D. - În jurul nostru
evenimentele se precipitã în aºa
manierã încât doar dacã þii cu bunã
ºtiinþã ochii închiºi ºi refuzi sã le vezi,
nu le poþi înþelege. De exemplu, cu
prilejul exploziei din Balcani, a
rãzboiului din Iugoslavia, ascultam
mesajul preºedintelui Cliton ºi-i
spuneam fratelui meu: �Uite mielul
care a început sã vorbeascã cu
glasul unui balaur�.

Papalitatea a prigonit oameni,
pentru cã gândeau altfel decât cum
gândea biserica romano-catolicã.
Acum, campionul libertãþilor, �mielul�
din Apocalipsa 13 -Statele Unite ale
Americii - începe sã vorbeascã
prigonitor.

În perioada socotitã modernã,

Daniel Chescu, Bacãu :�Dumnezeu sã vã binecuvânteze pe voi ºi munca
voastrã! V-am gãsit de curând ºi vreau sã vã urmãresc mereu! Mã rog Domnului sã
vã dea sãnãtate ºi putere de muncã în a aduce suflete la El! Aº dori sã corespondez
cu tineri de oriunde pe teme biblice. Vã mulþumesc!�

 Marius Butnaru, Bârlad :� Îmi place mult acest site ºi aº dori sã corespondez
cu tineri din diferite þãri.�

Caliopia L., Galaþi: � Vã mulþumesc pentru toate materialele oferite. Caut
mereu noutãþi, mi se pare totul interesant. Dumnezeu sã vã binecuvânteze!�

Mihai :� Aþi fãcut un lucru pe placul lui Dumnezeu. M-am bucurat foarte mult
sã vã descopar pe Internet ºi sã pot gãsi, în sfârºit, ºi un site creºtin. Domnul sã vã
binecuvânteze ºi sã vã rãsplãteascã aºa cum ºtie El. Continuaþi cu ce-aþi început!�

omul credea în informaþie, în
capacitatea de a pãtrunde în tainele
universului ºi de a face materia sã-l
slujeascã. Omul credea  cã poate
cerceta ºi cunoaºte totul, credea în
propriile posibilitãþi. Post-
modernismul ne confruntã cu oameni
dezamãgiþi care nu mai cred în
informaþie, ci sunt îndreptaþi spre
experienþe.

Pentru motivul acesta, chiar
dacã înainte am vorbit despre
valoarea mass-mediei ºi a mijloacelor
moderne de prezentare a Evanghliei,
dacã vom prezenta doar o Evanghelie
teoreticã, dacã nu vom veni cu
experienþa  personalã ºi dacã nu-i
vom convinge pe oameni cã aceastã
Evanghelie are putere schimbându-
ne pe noi înºine, nu vom avea succes.
De aceea, cred cã nevoia actualã a
bisericii este aceasta, sã fim calificaþi
ca martori ai Domnului Hristos.
Pentru aceasta este nevoie de
lucrarea Duhului Sfânt, de acceptarea
Duhului Sfânt în vieþile noastre.
Acesta ne va conduce la experieneþe
care sã furnizeze mãrturia noastrã,
iar mãrturia va fi trãirea Evangheliei.

 R. - Ce rol au tinerii în aceastã
lucrare ?

P. D. - În aceastã lucrare, cred
cã tinerii au prioritatea numãrul unu.
Nu doresc sã fiu critic, dar existã o
tendinþã spre un anumit
conservatorism, existã un ataºament

Interviul lunii...

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

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:

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890Mesaje primite pe Internet
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interviu realizat de Lucian Mihãilescu

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/

uneori prea rigid faþã de niºte tipare
specifice timpului în care am trãit noi
cei mai în vârstã. Generaþia tinerilor
de astãzi, trebuie sã iasã în
întâmpinarea unor aºteptãri
specifice ºi numai ei pot folosi un
limbaj corespunzãtor, ei pot sã evite
capcanele uneori legaliste, alteori de
altã naturã în care poate am cãzut
noi sau poate încã mai lasã urme în
felul nostru de a fi ºi de a aborda pe
oameni. Eu cred în tineretul de astãzi
ºi cred cã viitorul Bisericii stã în
mâinile acestui tineret. Însã puterea
Duhului Sfânt ºi trãirea Evangheliei
trebuie sã fie prioritatea numãrul unu
ºi în viaþa tinerilor.

R. - Cum s-ar putea face ca
tinerii sã fie integraþi în lucrarea
Bisericii, dincolo de schimbarea
viziunii celor mai în vârstã ?

P.D. - Vedeþi, schimbarea
viziunii nu trebuie sã fie un obiectiv,
eu cred cã am pierde timp încercând
sã schimbãm viziunea celor mai în
vârstã, ne-am rãni ºi ne-am epuiza
în lupte nenecesare inutile. Noi
trebuie sã respectãm experienþa
înaintaºilor noºtri.  Dacã vedem
astãzi mai bine ºi mai departe decât
înaintaºii noºtri nu este meritul
nostru. Noi stãm pe umerii lor, noi
am preluat exeperienþa lor care ne-a
adus la un anumit nivel ºi de aici noi
vedem mai departe decât vãd ei.
Pentru motivul acesta nu trebuie sã-
i acuzãm, nici sã fim critici faþã de

Transimisiunile prin satelit
vor continua cu Net New York�99

New York, S.U.A....[ANN]
Net New York �99, o serie de
transmisiuni prin satelit a Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea, va con-
tinua în direcþia stabilitã de
programul de mare succes Net �98,
�Next Millennium.�

Evanghelistul Doug Batchelor
va prezenta seriile �Mileniul
Profeþiei� din 15 octombrie pânã în
13 noiembrie, în direct din New York,
oraºul sãu natal. Scopul este de a
avea pânã la 1000 posturi de
recepþie numai în New York, ºi mult
mai multe în America de Nord ºi în
întreaga lume.

Lansarea iniþialã a avut loc pe
10 aprilie cand Batchelor ºi-a
prezentat punctul de vedere cu
ocazia seminarului. Un website nou
pentru seminar, www.netny99.org,
funcþioneazã deja ºi va oferi toate
detaliile pentru înregistrare,
programarea seminariilor ºi
informaþii utile.

�Aceasta este cu siguranþã
cea mai importantã transmisiune
care s-a fãcut vreodatã din New

York�, a declarat Alfred C. McClure,
preºedinte al Bisericii Adventiste
din America de Nord. �Suntem
încântaþi sã gãzduim acest
eveniment senzaþional în una din
cele mai importante metropole ale
lumii, ºi credem cã seminarul
�Milennium of Profecy� va avea
un impact spectaculos.�[Jonathan

Gallagher]

�Internet spre Cer� Slobozia
a pregãtit versiunea româneascã a
paginilor web la adresa :
www.tagnet.org/intercer/netny99

ei, ci sã valorificãm tot ce este bun
în experienþa înaintaºilor ºi sã
continuãm noi sã fim purtãtorii
ºtafetei acum exprimându-ne într-
un mod specific timpului ºi
generaþiei pe care o reprezentãm.

R. - În încheiere, vã rugãm
sã transmiteþi un mesaj din inimã
pentru tinerii care citesc aceastã
revistã.

P.D. - Din pãcate nu ºtiu prea
multe despre revistã, dar existenþa
unei reviste pentru mine este un
lucru extraordinar, în sensul cã îmi
vorbeºte despre o preocupare a unui
grup de tineri care cu seriozitate,
acceptã provocarea momentului ºi
cautã soluþiile cele mai adecvate
pentru a-L reprezenta pe Hristos ºi
Evanghelia generaþiei prezente.

Cititorilor revistei UNU le
doresc sã-l cunoascã pe Cel unic
pe Cel care este Unul, care trebuie
cunoscut, pe Isus Hristos. Le
doresc tinerilor sã devinã tot atât de
unici cum este El însuºi unic.
Fiecare este un unicat,  fiecare are
o experienþã a lui, fiecare are darurile
lui, dar aceastã unicitate a noastrã
contopitã în Hristos, ne poate da
forþã ºi o identitate cum numai
Hristos poate sã o ofere. Totodatã
ne poate face sã fim rãspunsul lui
Dumnezeu pentru lumea
contemporanã.

Interviul lunii...ªtiri  de pe tot globul
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de  Florin Ioan Dumitru, Slobozia

CREDINÞA
Continuãm sã vorbim în acest numãr al revistei despre credinþã ca virtute a

moralitãþii. Afirmam în numãrul trecut, cã noi oamenii credem în foarte multe
lucruri, însã adevãrata credinþã, cea care salveazã pe omul murdar ºi înfumurat,
este credinþa în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Întemeietori de religie au fost, ºi probabil vor mai fi, dacã Dumnezeu mai
îngãduie, dar nu credinþa în aceºtia sau în cine ºtie ce alte fiinþe umane te poate
mântui cu adevãrat. Salvarea ºi mântuirea vine doar prin Isus care ºi-a vãrsat
sângele sãu scump pentru noi.

În Biblie, se povesteºte de cãtre apostoli un episod minunat din viaþa lui
Isus care ilustreazã perfect ce este ºi cum se ajunge la adevãrata credinþã
salvatoare. Urmaþi-mã, vã rog, cu gândul în urmã cu 2000 de ani în afara porþilor
Ierusalimului, la acel loc numit �locul cãpãþânii�. Nu luaþi în  seamã mulþimea care
strigã! Nu luaþi în seamã nici pe soldaþii romani care îºi trag la sorþi niºte veºminte.
Ridicaþi însã privirile în sus, unde pe crucea din mijloc atârnã Isus  cu faþa
însângeratã ºi cu mânilie ºi picioarele pironite. În stânga ºi în dreapta lui Isus sunt
doi tâlhari condamnaþi ºi ei la moarte. Afarã se întunecã ºi moartea se apropie
înspãimântãtor de mult.

Atunci unul dintre tâlhari se revoltã ºi spune cãtre Isus: �Tu care zici cã eºti
Fiul lui Dumnezeu, salveazã-te ºi pe tine ºi pe mine.� E uºor de înþeles, în clipa
morþii noi oamenii spunem lucruri pe care alminteri nu le-am fi spus. ªi apoi
vorbeºte cel de-al doilea tâlhar care îºi înfruntã tovarãºul ºi îi spune: �Nu te temi tu
de Dumnezeu ? Tu care eºti osândit ºi eºti în ultimele tale clipe de viaþã, nu te temi
?� Iatã cu ce trebuie sã înceapã o adevãratã credinþã izbãvitoare: Sã recunoaºtem
cã Dumnezeu este sfânt ºi cã judecata Lui este teribilã.

ªi tâlharul înþelept continuã mai departe: �Pentru noi este drept sã fim
pedepsiþi, cãci primim rãsplata cuvenitã pentru greºelile noastre, dar Omul acesta
n-a fãcut nici un rãu.� Iatã cel de-al doilea lucru care te duce la credinþa salvatoare:
recunoºti cã eºti vinovat, cã eºti murdar ºi nedrept înaintea lui Dumnezeu.

Apoi tâlharul se adreseazã lui Isus ºi îi spune: �Doamne, adu-þi aminte de
mine când vei veni în împãrãþia Ta ! Tu eºti osândit pe nedrept, eºti curat, de ce
atârni, Doamne, pe cruce ?� Acum tâlharul a fãcut ºi cel de-al treilea pas spre
credinþa salvatoare. El a crezut cã Isus poate salva, poate mântui pentru cã a murit
în locul nostru.

În faþa unei inimi atât de sincere ºi dornice de curãþire, chiar în acele clipe
dificile, Isus n-a putut rãmâne nepãsãtor. Iatã ce cuvinte mari ºi frumoase rosteºte
cãtre tâlharul pocãit: �Adevãrat îþi spun astãzi cã vei fi cu mine în rai.� Nu-i aºa cã aþi
dori ºi dumneavoastrã sã vi se spunã aceste cuvinte? Pentru aceasta însã, trebuie
sã urmãm paºii adevãratei credinþe.

Frânturã de realitate

Aerul

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

Unul din domeniile care au
profitat de o acumulare imensã de
informaþii de pe urma progresului uimitor
în tehnica spaþialã este cercetarea
atmosferei terestre.  Dupã mulþi ani de
investigaþii amãnunþite, specialiºtii în
problemele atmosferei terestre au ajuns
la concluzia cã fiecare atom de clor
pus în libertate de carbonaþii de clor ºi
fluor, gaze folosite printre altele ºi în
industria cosmeticã pentru fabricarea
sprayurilor, face sã disparã din
atmosferã 100.000 de molecule de
ozon.  Atmosfera poate fi afectatã în
aºa mare mãsurã încât sã ducã la o
creºtere a numãrului  cazurilor de can-
cer de piele ºi chiar sã producã o
perturbare de proporþii a climei
planetei.

Omul poate supravieþui
sãptãmâni - fãrã mâncare, zile - fãrã
apã, dar numai minute, foarte puþine
minute - fãrã oxigen.  De aceea, una
din problemele care frãmântã omenirea
este problema poluãrii atmosferice,
problema pãstrãrii aerului necesar vieþii
pe pãmânt.  Însã aerul, nu ne oferã doar
strictul necesar supravieþuirii ci ºi mare
parte din frumuseþea vieþii.  Vocea caldã

a mamei, întrebãrile inocente ale
copilaºilor, trilurile încântãtoare ale
privighetorii, simfoniile lui Beethoven,
toate acestea ºi încã multe altele, n-
ar fi posibile dacã n-ar exista aerul ºi
dacã acesta nu ar avea, pe lângã
celelalte proprietãþi, proprietatea de a
transmite vibraþiile sonore.

Aerul are o compoziþie
complexã principalele gaze fiind azotul,
oxigenul ºi bioxidul de carbon.
Proporþia de oxigen este de 20%.
Corpul preia din atmosferã oxigenul
necesar arderilor din celule ºi eliminã
bioxidul de carbon rezultat.  Aparatul
respirator, format din nas, faringe,
laringe, trahee, bronhii ºi plãmâni, este
cel care are rolul de a face schimburile
de gaze între mediul intern ºi extern.

Aerul poluat este unul din
marii duºmani ai aparatului respirator.
Mijloacele mas media ne informeazã
mereu despre catastrofele ce au loc
destul de frecvent.  Oricum, aproape
fiecare dintre noi, vrând nevrând, este
martorul unei industrializãri
iresponsabile care deterioreazã pe zi
ce trece starea atmosferei de care
atârnã viaþa pe Tera.

New Start
SÃNÃTATE



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr.7, Iulie 1999

14 7

MESAJE

de Eftimie Sârbu, Loma Linda, S.U.A.

(va urma)

�Un ape l
Dumneze iesc�

Numai atunci când Biserica, sau o persoanã va fi umplutã cu  Duhul
Sfânt,  de  abia  atunci  vor  dispãrea  formalismele religioase.  Fãrã aceastã
Putere fãgãduitã,  nu suntem decât niºte teologi, care-ºi prezintã filozofiile
lor religioase, având totuºi pretenþia înaintea lui Dumnezeu: �Doamne, Doamne,
n-am proorocit noi în Numele Tãu ?�  Dar la toate acestea, Isus ne va zice:
�Niciodatã nu v-am cunoscut ; depãrtaþi-vã de la Mine, voi toþi care lucraþi
fãrãdelege.� (Matei 7,22.23).

Adevãrata trezire spiritualã a omului pocãit este aceasta: �Vreau sã
fac voia Ta, Dumnezeule!  ªi  Legea  Ta  este  în  fundul  inimii  mele.� (Psalmi
40,8). Dacã Fiul lui Dumnezeu, care a dat Legea,  S-a simþit îndatorat sã o
respecte, ea fiind oglindirea caracterului sfânt al lui Dumnezeu, cum nu ne-ar
cere nouã astãzi ca sã o pãzim ? Iatã ce spune El celor ce pretind cã sunt
creºtini:  �Cãci dragostea de Dumnezeu stã în pãzirea poruncilor Lui.  ªi poruncile
Lui nu sunt grele ; . . .  ªi prin aceasta ºtim cã Îl cunoaºtem, dacã pãzim
poruncile Lui.  Cine zice �Îl cunosc�, ºi nu pãzeºte poruncile Lui, este un
mincinos,  ºi adevãrul nu este în el.� (1 Ioan 5,3 ; 2,3.4). Iatã, acesta este
motivul pentru care Isus zice unora: �Nu  vã  cunosc ! Plecaþi de la Mine, voi
cãlcãtori ai Legii Mele sfinte.�

Cine este cãlãuzit de Duhul Sfânt, spune adevãrul, cãci El va vorbi tot
ce va fi auzit de la Tatãl. El, Duhul Sfânt, înlocuieºte pe Isus în lucrarea pe
care Isus a început-o, în ce priveºte pocãinþa ºi pregãtirea pentru  cer.  Adevãrul
este unul singur, ºi numai acelora care ascultã de Duhul Sfânt li se descoperã
. �VOI PUNE DUHUL MEU ÎN VOI, ªI VÃ VOI FACE  SÃ URMAÞI
PORUNCILE MELE ªI SÃ PÃZIÞI ªI SÃ ÎMPLINIÞI LEGILE  MELE.� (Ezechiel
36,27).  Domnul Hristos numeºte pe Duhul Sfânt �Duhul Adevãrului�. Dar
cine  nu  trãieºte  adevãrul, poate spune cã este condus  de Duhul Sfânt ?

ªi ce este adevãrul? Cuvântul lui Dumnezeu ne dã rãspunsul :�... toate
poruncile Tale sunt adevãrul.� (Psalmi 119,151).

-continuare-

Meditaþie biblicã

 pastor Jercan Alexandru, Feteºti

Între �cele douã râuri�, Tigru ºi Eufrat, se ridica
o movilã arãtoasã. Mulþi arheologi credeau cã acolo
se ascunde cetatea Ninive. Abia în 1845, dupã  lungi
discuþii ºi diferite demersuri, guvernatorul turc, permite
începerea unor sãpãturi.

Arheologul englez, Austen Henry Layard
reuºeºte sã dezgroape Nimrud. Mai precis, în 1845

scoate la lumina zilei cetatea Calah, amintitã în Geneza 10:11. Au fost
descoperite aici fel de fel de reliefuri ºi tãbliþe de piatrã scrise care, mai
târziu, au fost descifrate. Layard  a fost stimulat în lucrul sãu de o întâmplare.

În timp ce stãtea de vorbã cu un prieten, un ºeic din zona Nimrudului,
au venit niºte sãpãtori ºi au strigat:� -Domnule Layard, vino repede cãci s-a
gãsit Nimrod. Este mãreþ ºi adevãrat ºi l-am vãzut cu ochii noºtri!�. Au alergat
ºi când au ajuns la movilã, din groapã, se ridica un cap mare de piatrã... În
curând,  tot monumentul a fost dezgropat. Dar nu era Nimrod, ci un uriaº leu
înaripat, cu cap de om. Astãzi, aceastã piesã se gãseºte în Muzeul Britanic.

Deºi nu existau mijloace de informare în masã ca astãzi, totuºi, ºtirea
s-a rãspândit ca fulgerul. În susul Tigrului, la 30 km. se afla oraºul Mosul.
Guvernatorul turc, auzind de marea descoperire, ºi pentru cã nu primise un
raport detaliat, crezând cã sãpãtorii au gãsit scheletul lui Nimrod �vitezul
vânãtor înaintea Domnului� (Gen.10.9), chiar dacã nu era sigur cã Nimrod a
fost un drept credincios musulman, a oprit lucrãrile.

Dupã ce toate greutãþile au fost înlãturate ºi sãpãturile s-au  reluat,
s-a ajuns la foarte multe descoperiri importante: �Statuile ieºeau din pãmânt
unele dupã altele. S-au descoperit treisprezece perechi de tauri ºi de lei
înaripaþi, basoreliefuri cu scene de vânãtoare, figuri de animale, fresce, picturi,
inscripþii, opere realiste care inspirã generaþii întregi de europeni.�

Layard avea sã declare: �Ferite de privirile oamenilor timp de douãzeci
ºi cinci de veacuri, iatã cã acum apãreau din nou în vechea lor mãreþie.�

(va urma)

Arheologie  biblicã

Descoperiri  de
senzaþ ie



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr.7, Iulie 1999

138

Revarsã-þi  Doamne  apa  din  Stâncã-n  pustie
ªi  cheamã-i,  sã  vadã,  tot  orbul  sã  ºtie:
Cã  Tu  eºti  Stânca  din  care  izvorãºte
Apa  vieþii,  ce-ntreaga  sete  potoleºte.

�Stâncã  de-adãpost�,  Tu  eºti,  în  zile  de  cãinþã,
ªi  uragane  potoleºti,  de-avem a  Ta  credinþã.
�Stâncã  de-adãpost�,  mi-ai  fost  ºi  mie,
Condusu-m-ai de-am însetat la-al Tãu  izvor de apã vie.

�Stânca  puterii  mele�,  ce  zilnic  mã-ntãreºti,
Mi-ai  pus  în  suflet  râvnã  ºi  mã-nvredniceºti,
Pot  totul  în  Hristos,  eu  mã  numesc  viteaz,
L-aºtept  în  orice  clipã,  la  datorie-s  treaz.

�Stânca  iubirii  mele�,  mi-ai  fost  la  orice  pas,
Nu  m-ai  lãsat  sã  sufãr  prea  mult  cu-al  meu  necaz.
Tu  ai  zidit  în  mine  o  inimã  curatã,
Smeritã  ºi-n  credinþã,  s-ajung  cu  ea  la  Tatãl.

�Stânca de apã vie�,  Tu eºti la vreme de-nsetare,
Apa din �Stânca Tatãl� ce-aduce  alinare.
Haideþi  sã  bem,  chemare  de avem!
ªi  ca  prin  vis  gãsi-vei  iubirea  Sa  cea  mare,
La  braþ  mergând  cu  Fiul  pe-a  vieþii  grea cãrare.

                                                                   Amin.

Stânca mea

Rãzmeriþã  Magdalena, Grãdina ,  Constanþa

Strategia lui Satana de a mânji sufletul

  Dacã venirea lui Isus a doua oarã este cu adevãrat foarte apropiatã cât
de serios ar trebui sã calculeze Adventiºtii distracþiile acestei lumii?

 Atât Dumnezeu cât ºi Diavolul  sunt preocupaþi pentru a deþine controlul
minþilor noastre. Biblia este foarte clarã declarând cã oricine  va controla gândirea
va controla în final întreaga persoanã.

Prov.23:7 (ASV) �La ce  gândeºte mintea, aceeava deveni în realitate�.
Comentând acest pasaj E.G.W. spunea în �Solii cãtre tineret�:

� Gândurile noastre trebuie pãzite strict; deoarece un gând necurat produce o
impresie puternicã asupra sufletului. Un gând rãu va aduce o impresie rea
(pãcãtoasã) asupra minþii .Dacã gândurile sunt curate ºi sfinte persoana este
bine pregãtitã sã le pãstreze. Pulsul spiritual este grãbit ºi puterile spirituale
sunt la lucru. E.G.W. Solii p.144 englezã.

Acest gând ne conduce cãtre unul dintre cele mai uimitoare raþionamente
ºi anume cã televiziunea poate fi vãtãmãtoare pentru viaþa creºtinului . Ea se
bazeazã pe principiul participãrii prin delegare sau mintal la pãcat. Domnul
Isus a spus: �Aþi auzit cã s-a zis în vechime*�sã nu preacurveºti *.Dar eu vã
spun cã oricine se uitã la o femeie ca s-o pofteascã a ºi preacurvit cu ea în
inima lui.�Mat. 5,27-28

Trebuie sã reþinem faptul cã mintea este capabilã sã creeze  tablouri
realiste prin care oamenii ajung sã se implice în scene imaginare. Participarea
la nivelul intelectului fiind atât de realã ca ºi când ar exista participare pe plan
fizic. Mântuitorul spunea, de asemenea, cã suntem rãspunzãtori de felul în
care ne hrãnim mintea. Creierul nostru, fiind centrul de decizie pentru întregul
organism,  fiecare act adus la îndeplinire este prelucrat mai întâi în minte . Apoi
o faptã rea sau o scenã pãcãtoasã formeazã obiectul ºi subiectul gândirii
urmând ca organismul întreg sã producã reacþii fizice, fãcând �presiuni �asupra
persoanei în cauzã sã aducã la îndeplinire comanda.

În acest caz pãcatul, chiar nesãvârºit, cuprinde întreaga imaginaþie;
puterea gândului este de aºa naturã, încât înaintea lui Dumnezeu, trãirea mintalã
prin delegare a pãcatului este la fel de serioasã ºi vinovatã ca ºi sãvârºirea lui
fizicã. Dacã se aplicã acest principiu la vizionarea programelor TV, se poate
constata cã nicãieri principiul participãrii prin delegare nu este la fel de puternic
demonstrat ca aici .

Chiar oamenii maturi care sunt conºtienþi, cã pe ecran se prezintã  o
scenã ce este imaginarã, sau o situaþie simulatã, totuºi se implicã emoþional ,
ca ºi cum ar trãi întradevãr acea experienþã.

pastor , Gheorghe Urdaº, Bistriþa

(va urma)

Hol lywood-ul  & Sf inþen iaPoezie Poezie
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Doar începutu-i greu, când pasul
începe-a-þi  coborî spre-adânc.
ªi-apoi la vale mergi ca apa,
alunecând pe-al morþ i i  gând.

Trezeºte-te-ngrozit  º i  te întoarce,
cât încã moartea nu te-a prins.
Isus Hristos te poate scoate,
din oriº ice vârtej  te-a-ncins.

Viclean ºi-adormitor e glasul
ispit i torului vrãjmaº,
cu mii  de legãturi te-ncinge,
o cl ipã doar, cât i  te laºi .

D o a r   î n c e p u t u - i   g r e u

de Ionuþ Dumitru, Traianu

Priveºte-þ i  îngrozit  adâncul,
în care-ai f i  sã te îneci ,
º i-ntoarce-o cl ipã mai devreme,
de-a nu f i  prea târziu, în veci .

Cu lupta cea mai grea opreºte-þ i ,
al  prãbuºi i-alunecuº.
Cu cel  mai sfânt avânt grãbeºte-þ i ,
al  mântuiri i-npl ini tor urcuº.

Priveºte-þ i  sus, cununa slavei,
º i  tronul lângã Dumnezeu,
ªi dã tot preþul pentru ele,
cã nu-i prea scump, ºi  nici  prea greu.

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

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

de Ramona Neghinã,  Sibiu

Teatrul lumii

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

�Nu sunt bun de nimic !�

Mii de tineri se simt lipsiþi de sentimentul valorii
personale. Ei suferã. Au ajuns la concluzia cã, în ceea
ce-i priveºte, nimic demn de caracterizat nu-i apreciazã,
nevãzând nimic agreabil în ei înºiºi. Datoritã unor întâmplãri din trecutul lor,
întâmplãri trãite în unele cazuri, la o vârstã fragedã, ei ºi-au pierdut stima de sine
ºi nu se mai vãd ca niºte persoane demne de apreciat.

De ce este important sã ne gândim la aceastã problemã, în perspectiva
cãsãtoriei ? Pentru cã numai pe fondul unui sentiment de sine se poate intra în
relaþii de comuniune ºi dragoste. Atunci când suntem permanent în dubiu asupra
propriei valori, ne preocupã atât de mult aceastã problemã încât nu ne mai
rãmân resurse pentru a le investi în prietenie, în urmãrirea fericirii celuilalt, sau
în efectuarea unei bune alegeri.

Sentimentul stimei de sine se formeazã din copilãrie. Dacã pãrinþii tãi
ºi-au luat mult timp sã discute cu tine, sã-þi vorbeascã pe un ton calm ºi sã te
facã sã te simþi cã te apreciazã, au pus bazele sentimentului tãu de autorespect.

De asemenea, rudele ºi prietenii familiei au contribuit la consolidarea
acestui sentiment. La fel  profesorii, pastorul ºi familia bisericii. Prietenii tãi,
îndeosebi cei mai apropiaþi, au exercitat o puternicã influenþã în acest sens. ªi
încã mai exercitã.

Creºtinii sunt în mod deosebit binecuvântaþi în certitudinea cã existã
Cineva mai mare ºi mai plin de iubire ca nimeni altul, care îi considerã infinit de
preþioºi. Aºa îi considerã El, indiferent de cât de ponositã le-ar fi imaginea. El
spune întotdeauna despre oricine:�I-am vãzut cãile, ºi totuºi îl voi tãmãdui, îl voi
cãlãuzi ºi-l voi mângâia, pe el ºi pe cei ce plâng împreunã cu el� (Isaia 57:18)

Atunci când înþelegem acest gen de iubire ºi de înþelegere, nu ne vom
mai simþi dezagreabili, dezgustãtori sau lipsiþi de orice ºansã. Vom ajunge sã
realizãm valoarea pe care o avem înaintea lui Isus. Ellen White spune, în acest
sens: �Hristos a plãtit un preþ infinit pentru noi ºi El doreºte sã ne evaluãm în
conformitate cu preþul plãtit.� (Ministry of Healing,  p.498)

Tânãrul pentru cãsãtorie

( va urma )

Poezie Poezie
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Concert de Vivaldi
Univers sonor,
Cu frumuseþi copleºitoare
Zdrobite din fântâni ascunse.
Univers viu,
Populat cu fiinþe legendare, blajine,
Ce se întrec în marºuri fantastice,
Schiþând imitaþii ritmice, line,
Fiinþe rotunde greoaie, dar fine,
Apropiaþi marºul vostru dulce
De Drumul ce-l am de urcat
spre acelaºi final,
Fiþi-mi tovarãº sã scap de banal,
Sã cresc ºi sã urc, sã aspir spre-nãlþimi,
`Nãlþimi de frumos, adevãr ºi lumini -
Univers ferice,
Fiinþe docile ºi bune,
Fiþi-mi tovarãse-n aceastã lume...
Glasuri profunde de dor...
Fiþi-mi prietene nedespãrþite,
Sunt un umil cãlãtor
Univers ferice, univers sonor.

prof. Cezar Geantã, Bucureºti (august 1968)

citat ales de Mariana Boariu, Sibiu

Din Spiritul Profetic
�Nu poziþia face pe om, ci integritatea de caracter, spiritul lui Hristos

care-L face recunoscãtor, neegoist, imparþial ºi lipsit de ipocrizie. Acestea
au valoare înaintea lui Dumnezeu.� (E.G.White, �Hristos Lumina Lumii �,
pag.129)

�Ploapele lãsate, înãlþimi, stihii,

Codri, vaduri, ape, clipe, ani, vecii.�

Aºa frumos scria (cu multã vreme în urmã) un poet pe nume
Pasternak. ªi pentru cã la Gura-Vãii se construieºte o b isericã, mã
gândesc cât de bine  se potrivesc aceste versuri cu toate aspiraþiile, cu
tot ceeea ce simþim ºi ne dorim, în legãturã cu �noua� noastrã bisericã.
Fiecare membru al comunitãþii noastre, sunt sigurã cã am simþit mãcar
o datã cum oboseºti de-atâta aºteptare... ªi în timp ce pleoapele þi se
închid uneori pentru cã au nevoie de-atâta l iniºte, subconºtientul
lucreazã încã. Mintea nu poate sã-þi  stea în loc ºi atunci continuã sã
viseze, sã spere. ªi chiar dacã uneori �viaþa� te urcã pe crestele morilor
singurãtãþii, dorinþa de înãlþime sau de ceva mai bun, nu poate sã þi-o ia
nimeni.

�Codrii� înseamnã verde. ªi verdele înseamnã sãnãtate. �Apa� -
dupã cum b ine se º t ie - înseamnã v ia þã .  ª i  pent ru  cã am fos t
binecuvântaþi atâta timp cu-atâþia �codrii� ºi cu-atâta �apã�, ar trebui sã
ne gândim cât de mult ni s-ar mai cere încã o datã sã mai aºteptãm,
pentru o singurã ºtampilã aplicatã pe-un proiect, dublu de cât am
aºteptat pânã acum, vreau sã cred cã nici unul dintre noi nu va refuza
sã o facã.

Iar �clipele�, minusculele clipe, mai vesele sau mai triste, pe care
noi le trãim (deocamdatã) în �ani� pe acest pãmânt (cu bucurile ºi
necazurile de rigoare), ºtim cã într-o zi se vor transforma în �vecii�. Numai
cã veºnicia aceasta, va fi total diferitã de tot ceea ce am trãit pânã acum:
�Apoi am vãzut un cer nou ºi un pãmânt nou....El va ºterge orice lacrimã
din ochii lor... pentru cã lucrurile dintâi au trecut.� Apoc. 21:4

Gânduri pentru inimã

Lenuº ªerban, Gura Vãii

Poezie ºi speranþã

Poezie Poezie
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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 24 (35)

Pânã la cer este un drum lung, dar eu vreau sã ajung acolo. Doresc sã
fiu gata cãnd va fi timpul sã merg acolo. Tu nu vrei? Dacã suntem pregãtiþi, în
curãnd vom cãlãtori ºi vom trece pe lângã multe planete mergând spre cer
pentru a apãrea înaintea prezenþei lui Dumnezeu. Insotiþi de îngerii sfinþi ºi de
Isus, vom intra în cetatea minunatã a lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, Paradisul
lui Dumnezeu, unde Isus, Mântuitorul nostru, a pregãtit locuinþe pentru noi.
Dacã dorim aceasta, vom putea ajunge acolo fãcând trei paºi.

PRIMUL NOSTRU PAS ÎMPREUNÃ CU ISUS

�Nimic întinat nu va intra în cer.� Nimeni care trãieºte în spurcãciune ºi
în minciunã; ci numai cei scriºi în cartea vieþii Mielului.� (Apocalips 21:27).
Cei care vor intra în cer sunt urmaºi ai lui Isus. Numele lor au fost scrise în
cartea Lui. Acest verset ne spune cã nu putem intra în cer dacã suntem
mânjiþi de pãcat. Deci, prima noastrã trebuinþã este sã avem iertarea
pãcatelor. Sã mãrturisim pãcatele noastre lui Hristos care este Mântuitorul

C U M  P U T E M  F I  S I G U R I  C Ã S U N T E M
G AT A  P E N T R U  C E R ?

prin credinþã. In momentul când acceptãm pe Hristos ca Mântuitorul nostru,
noi avem viaþa veºnicã. Prietene, dãcã ai fãcut primul pas cu Isus Hristos,
pãcatele tale sunt iertate, toatã viaþa ta din trecut a fost fãcutã neprihãnitã
prin preþiosul sânge al Mielului. Atunci ai primit pe Isus în viaþa ta ºi ai
primit o nouã naºtere împreunã cu viaþa veºnicã. In momentul când ai fãcut
aceastã decizie pentru Hristos primeºti viaþa veºnicã. Atunci poþi fi sigur
cã eºti gata pentru cer!

AL TREILEA PAS ESTE ASCULTAREA

Cineva poate întreba: �Cum pot cunoaºte cã Isus trãieºte în realitate
viaþa Sa în mine? Cum cunosc dãcã am primit pe Hristos ºi o nouã naºtere?
�ªi prin aceasta ºtim cã Îl cunoaºtem, dacã pãzim poruncile Lui. Cine zice:
�Îl cunosc� ºi nu pãzeºte poruncile Lui, este un mincinos ºi adevãrul nu este
în el. Dar cine pãzeºte Cuvântul Lui, în el dragostea Lui Dumnezeu a ajuns
desavârºitã; prin aceasta ºtim cã suntem în El. Cine zice cã rãmâne în El,
trebuie sã trãiascã ºi el cum a trãit Isus�. 1 Ioan 2:3-6. Aici este a treia
trebuinþã absolutã a noastrã - Ascultarea. Trebuie sã ascultãm de Isus!
Aceasta este mai mult decât un pas. Este o cãlãtorie. Traducerea englezã
King James spune în 1 Ioan 2:6: �Cine zice cã rãmâne în El, trebuie sã
meargã ºi el cum a mers Isus�. Ascultarea de fiecare zi a vieþii noastre va
proba dacã suntem ucenicii lui Hristos - dovada cã Îl cunoaºtem, cã L-am
primit ºi cã trãim o viaþã creºtinã.

Existã o singurã cale de a trãi o viaþã creºtinã fericitã - Hristos sã
trãiascã în viaþa noastrã. Apostolul Pavel ne dã secretul în Galateni 2:20.
�Am fost rãstignit împreunã cu Hristos ºi trãiesc... dar nu mai trãiesc eu, ci
Hristos trãieºte în mine. ªi viata pe care o trãiesc acum în trup, o trãiesc în
credinþã în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ºi S-a dat pe Sine Însuºi pentru
mine.� Aceasta înseamnã: �Hristos trãieºte în mine!�

Poate nu înþelegem cum Dumnezeu schimbã inima omului, dar noi
putem vedea efectul acestei schimbãri. Nu putem vedea vântul, dar putem
vedea dovada existenþei lui - miºcarea frunzelor copacilor, miºcarea valurilor
mãrii. �Tot aºa�, spunea Isus, �este cu oricine este nãscut din Duhul� Ioan
3:8.
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nostru. Acest prim pas cu Isus trebuie fãcut de oricine, absolut oricine,
pentru cã �toþi au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu�. Romani
3:23.

Existã un singur remediu pentru pãcat. �Sângele lui Isus Hristos, Fiul
Lui, ne curãþeºte de orice pãcat�. 1 Ioan 1:7. Dumnezeu ne invitã sã facem
acest prim pas, iertarea pãcatelor noastre, împlinind trei condiþii: pocãinþa,
mãrturisirea ºi credinþa în Hristos ca Mântuitorul nostru personal.

Pocãinþa este o adâncã pãrere de rãu pentru pãcatele sãvârºite, pentru
faptele ºi gândurile rele ºi o continuã ferire de a le mai sãvârºi. Când o
persoanã care înjurã atât de urât se pocãieºte, atunci el se opreºte ºi nu
mai înjurã. Cel care furã, când se pocãieºte, înceteazã a mai fura. Dacã nu
înceteazã, el nu s-a pocãit cu adevãrat. Lui David i s-a iertat pãcatul lui cel
mare când s-a umilit ºi a fãcut o adevaratã pocãinþã ºi a mãrturisit pãcãtul
sãu lui Dumnezeu: �Atunci mi-am mãrturisit pãcatul meu ºi nu mi-am ascuns
fãrãdelegea. Am zis: �Imi voi mãrturisi Domnului fãrãdelegile!� ªi Tu ai iertat
vina pãcatului meu�. Psalm 32:5. David a recunoscut cã el era un pãcãtos ºi
nu ºi-a ascuns fãrãdelegile. El ºi-a recunoscut starea sa ºi a cerut lui
Dumnezeu sã-l ierte. Biblia spune: �Dimpotrivã când zic celui rãu: �Vei muri!�
- dacã se întoarce de la pãcatul lui ºi face ce este bine ºi plãcut, dacã dã
înapoi zãlogul, întoarce ce a rãpit, urmeazã învãþãturile care dau viaþã ºi nu
sãvârºeºte nici o nelegiuire, va trãi negreºit ºi nu va muri�. Ezechiel 33:14-
15. Aceste versete aratã cã omul cel rãu, când se pocãieºte, trebuie sã dea
înapoi ce a rãpit (furat). Este adevãrat cã uneori este greu, deoarece câteodatã
ei se gãsesc în locuri depãrtate ºi este imposibil sã dea înapoi totul. Dar
Dumnezeu aºteaptã de la noi sã facem ce putem mai bine ºi atunci oamenii
vor recunoaºte cã suntem sinceri în pocãinþa noastrã.

Daca toþi care îºi zic cã sunt creºtini ar încerca sã facã binele cu
inima sincerã, atunci ar fi o reînviorare spiritualã în toata lumea.
Cineva poate cã se pocãieºte, dar are simþãmântul cã Dumnezeu nu l-a
iertat. Simþãmintele, fie bune sau rele, nu sunt dovezi ale iertãrii. Cuvântul
lui Dumnezeu, Biblia, constituie dovada. În 1Ioan 1:9 se spune: �Dacã ne
mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi drept ca sã ne ierte pãcatele ºi
sã ne curãþeascã de orice nelegiuire�. Aceasta este ca ºi un cec pe care
cineva îl duce la bancã. Totul depinde de ceeace este scris pe cec ºi de
semnãtura de pe el, dacã se pot sau nu ridica banii. Nimic nu depinde de
simþãmintele posesorului sau ale funcþionarului de la bancã. Dacã cecul
este bun, omul poate ridica valoarea lui.

Când facem apel la Domnul, prezentând fãgãduinþa lui Dumnezeu

pentru iertarea tuturor pãcãtelor noastre - pe baza pocãinþei, mãrturisirii ºi
credinþei în Hristos - împlinirea fãgãduinþei nu depinde de ceea ce simþim, ci
de ceea ce Dumnezeu a scris în Cuvântul Sãu. Aºa trebuie sã credem. Sã
acceptãm plata prin credinþã de la banca cerului ºi vom avea simþãmântul
bucuriei. ªi chiar dacã nu avem acest simþãmânt, sã-L credem în continuare
pe Dumnezeu. Indoiala este pãcat.

AL DOILEA PAS CU ISUS
Deci primul nostru pas cu Isus este sã-L mãrturisim pe El ca

Mântuitorul nostru personal din pãcat. Dacã Domnul ne-ar ierta numai
pãcatele, noi tot am avea o inimã pãcãtoasã. Chiar dacã am dori, noi tot nu
am putea schimba inimile noastre. Aceasta schimbare este o minune a
puterii divine. De aceea Isus a zis: �Dacã un om nu se naºte din nou, nu
poate vedea împãrãþia lui Dumnezeu�. Ioan 3:3.

A doua trebuinþã absolutã a noastrã este faptul cã noi trebuie sã
renaºtem spiritual. Aceasta este o nouã naºtere. Cum poate o persoanã
sa fie nãscutã din nou? �Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu, nãscuþi nu
din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu�.
Ioan 1:12-13. Când ne supunem cu totul lui Isus, atunci Spiritul Sfânt creazã
în noi o inima nouã.

Poate vei întreba: �Cum pot sã-L primesc pe Hristos?� Sã ascultãm
ce spune însuºi Isus: �Iatã Eu stau la uºã ºi bat. Dacã aude cineva glasul
Meu ºi deschide uºa, voi intra la el, voi cina cu el ºi el cu Mine�. Apocalips
3:20. Isus stã la uºa inimii tale. El spune: �Eu vreau sã intru. Dacã tu mã
vei invita înãuntru - spunând �Vino�, Eu voi intra�. Prietene, e atât de
simplu.�Bine, dar cum ºtiu cã am fost nãscut din nou, cã Isus a intrat în
inima mea?� Dovada este aceasta: �Cãci, dacã este cineva în Hristos, este
o fapturã nouã. Cele vechi s-au dus; iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi�.
2 Corinteni 5:17.Când cineva are o inimã nouã ºi o concepþie nouã, viaþa sa
va fi schimbatã. Dacã el pretinde cã e nãscut din nou ºi îºi bate soþia,
înjurã, înºealã în afaceri, uitã sã se roage, poþi fi sigur cã pretenþia lui este
exageratã, deoarece o inimã nouã produce o viaþã nouã.

Marea întrebare este: �Ai pe Hristos în viata ta? Dacã-L ai pe Hristos
atunci totul e bine. ªi mãrturisirea este aceasta: �Dumnezeu ne-a dat viaþa
veºnicã ºi aceastã viaþã este în Fiul Sãu. Cine are pe Fiul, are viaþa; cine nu
are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viaþa�. 1 Ioan 5:11-12.

Locuieºte Isus Hristos astãzi în viaþa ta? Dacã da, tu ai viaþa veºnicã.
Aceasta este asigurarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Avem viaþa veºnicã


