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Orizontal: 1) Participã
la cursuri cu toatã inima
(masc.) - La intrare în
Nicopole ! 2) Emaus (rar.) -
Tip... de cursuri. 3) Figurã,
la cursul de matemaitcã -
Lipsit de expresie sau de
culoare. 4) Cursuri de
Apocalipsa. 5) A educa -
Consoanele Satanei. 6)

Corabia lui Noe - Pom fructifer înrudit cu piersicul. 7) Nota
diapazonului, la cursul de muzicã - Trei - Nu sunt morþi. 8) Cartea
numãrul 23 a Bibliei - Octav alintat. 9) Vorba raþei - Strãduþele
satului.

Vertical: 1) Capitala Israelului. 2) Nemo..! - Trãsurã dusã
de cai. 3) Scris în iambi - Micul urechiat. 4) Dotaþi cu mobilã. 5)
Deliciul dalmaþianului - Negaþie - Curs.. de apã. 6) Pele..! - La
intrare în Ciºmigiu ! 7) A se deplasa pe suprafaþa apei (la avioane)
- Cap de...tinichea ! 8) Neintrat la cursurile armatei. 9) Cursuri
care au intensitate.

de Alexandru D. Jercan, Feteºti

CURSURI

A B O N A M E N T E  2000
CITIÞI ÎN PAGINA 23!
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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
2000 îl estimãm la 5000-5500 lei.
Abonamentele sunt urmãtoarele:

3 luni - 15.000 lei
6 luni -  30.000 lei
9 luni � 45.000 lei
12 luni - 60.000 lei

A B O N A M E N T E  2000

*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!

REVISTA  UNU  ÎMPLINEªTE 3
ANI DE LA APARIÞIE!

MULÞUMIRI DOMNULUI ªI CITITORILOR NOªTRI!

Net New York �99

Dragi prieteni,

Odatã cu apariþia acestui numãr dublu revista UNU împlineºte trei
ani de la prima sa apariþie, în septembrie 1996. 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)
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Interviuri...

Mark Finley � mesaj pentru cititorii revistei UNU
Reporter � Vã rugãm sã adresaþi un mesaj special

pentru tineri!
Mark Finley : - Avem aceste întâlniri aici în Bucureºti,

în fosta Salã a Congreselor Partidului Comunist. Dumnezeu
a binecuvânat aceste întâlniri, la care au participat mulþi tineri,
cãutând sã afle care este scopul vieþii lor astãzi.

Ei au descoperit cã acesta se poate afla atunci când
bãrbaþii ºi femeile studiazã Biblia, când tinerii, de asemenea,
studiazã Biblia.

Peste tot în lume unde am cãlãtorit, am gãsit tineri
consacraþi pentru Hristos, tineri care au în ei �focul� credinþei
arzând. Scopul tinerilor în viaþã nu este sã studieze pentru ei înºiºi, sau sã
facã bani sau sã gãseascã plãceri, ci cea mai mare fericire ºi scopul vieþii lor
este acela de a fi martori pentru Isus Hristos!

A consemnat Lucian Mihãilescu, 11 septembrie 1999

Rezolvarea rebusului: �Paºii misionarilor�
Orizontal:1) Madagascar. 2) Adamica - Da. 3) Ni - Necron. 4) La -

Ranã. 5) Indochina. 6) Team - Dig. 7) AMR - Arcu. 8) Noua Guinee. 9) INI -
Ardeal. 10) AETS - Iulie.

Vertical: 1) Mauritania. 2) AD - Anemone. 3) Dan - Dãruit. 4) Amilom.
5) GI - AC - Agã. 6) Ace - Haruri. 7) Sacri- Cidu. 8) Rândunel. 9) Adonai - EAI.
10) Rânã - Grele.

Lupu Constantin, Penitenciar Mãrgineni, loc.I.L.Caragiale,
jud.Dâmboviþa, cod  0211. Constantin se aflã în închisoare pentru un accident
de maºinã. Mai are de ispãºit câteva luni, dar se pare cã pedeapsa lui poate fi
prelungitã. El doreºte sã ne rugãm pentru situaþia sa. Constantin îl iubeºte pe
Domnul. Cei care doresc sã îi scrie ºi sã îl încurajeze în aceastã încercare o pot
face pe adresa de mai sus.

ªerban Mihai, Str.Brumãrelelor, nr.6, Poiana Þapului, jud.Prahova, cod
2187. Mihai doreºte sã corespondeze cu tinere adventiste din toatã þara, în
vederea unei relaþii de prietenie ºi cãsãtorie.

Rãzmeriþã Magdalena, Grãdina, Constanþa. Vã mulþumim pentru
scrisoare ºi pentru poeziile trimise. Chiar în numãrul trecut am pus una din
poeziile dvs. Aºteptãm în continuare materialele dvs.Domnul sã fie cu dvs. ºi
familia.

Ramona Neghinã, Sibiu. Îþi mulþumim pentru scrisoarea frumoasã,
pentru poezii ºi urãri. Apreciem interesul tãu pentru revista UNU ºi dorinþa de
a o face cunoscutã ºi altora. Îþi dorim mult succes în noul an ºcolar ºi aºteptãm
materialele tale în continuare.

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Pateu de mazãre uscatã
1 canã mazãre uscatã, 2 cepe, 100 ml. ulei, 100 ml.

suc de roºii, o legãturã pãtrunjel verde.
Mazãrea  se înmoaie 12-24 ore, se aruncã zeama, apoi

se fierbe 1-2 ore. Se paseazã fierbinte, apoi se adaugã uleiul,
ceapa tocatã ºi sarea. La sfârºit, se adaugã sucul de roºii ºi
pãtrunjelul tocat. Se serveºte cu mãsline sau diverse salate.

 POªTA REDACÞIEI

1.Cred cã "Speranþa pentru Generaþia 2000" a însemnat în multe
privinþe un pas înainte. În primul rând, pregãtirile spirituale au fost mai
serioase decât oricând. Misiunea a cãpãtat mai mult decât oricând
un loc proeminent, atât în viaþa de rugãciune personalã, cât ºi în cea
de bisericã. Multe grupe mici de rugãciune ºi de misiune s-au

consolidat ºi vor constitui un cuib bun pentru noii veniþi. Foarte mulþi tineri au lucrat
cu energia ºi fantezia vârstei ºi au realizat lucruri cu totul remarcabile, de care
sunt mândru. Toate aceste lucruri reprezintã un câºtig durabil. Dacã mãsurãm

Adrian Bocãneanu, preºedintele Uniunii Române Adventiste

Am luat pentru dvs.pulsul Faptelor 2000 chiar la încheierea
seminarului. Iatã întrebãrile la care au rãspuns invitaþii noºtri:

1.Cum apreciaþi seminarul "Speranþã pentru Generaþia 2000",
referitor la participarea oamenilor ºi la rezultatele deja vizibile?

2.Care a fost cel mai emoþionant moment pentru dvs. ?
3.Un scurt îndemn pentru tineri.

Fapte 2000 pe scurt
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Interviuri...

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
Biserica Adventistã Atlanta, Georgia
http://www.tagnet.org/sdaromanianchurch
�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

Valentin Rusu, pastor, Arad
1.Mai întâi doresc sã salut tinerii care continuã cu perseverenþã sã lucreze

pentru realizarea revistei �UNU�.
În primul rând Seminarul "Speranþã pentru Generaþia 2000" a fost, din

punct de vedere al prezentãrii, cea mai puternicã predicare a Evangeliei pe
care am avut ocazia sã o ascult pânã acum. Spre deosebire de programele
anterioare, când numãrul participanþilor scãdea aproape la  jumãtate în perioada
finalã, de data aceasta participarea s-a menþinut pânã la sfârºitul programului.
Am observat de asemenea un interes deosebit faþã
de studiul materialelor recapitulative. Noi am realizat aici un sondaj de opinie,
adresat vizitatorilor ºi în urma acestuia am fost foarte plãcut impresionat de
faptul cã aproape toþi ºi-au manifestat dorinþa explicitã de a continua studiul ºi
dupã încheierea programului de Evanghelizare. Tot ceea ce dorim acum, este
sã venim în întâmpinarea dorinþei lor ºi sã putem rãspunde aºteptãrilor.

2.Întregul program ne-a purtat pur ºi simplu pe o scarã ascendentã  spre
cer. În fiecare searã, am avut sentimentul cã apelul acela a fost cel mai

Avramescu Mãdãlin, student, Bucureºti. �Minunat! Cine ar fi putut intrezãri
aceste posibilitãþi acum 9-10 ani? Vã doresc mult succes! Maranatha!�
Manuela ºi Aurelian Beldiman , Australia. manuela@eisa.net.au
�Ne-am bucurat când v-am descoperit.  Ne-ar place ca toþi din cei care ne cunosc
sã ne scrie.�
Micliuc Florin, dr.med., Germania. Mã bucur din toatã inima de aceastã posibilitate
de a intreþine legãturi ºi de a comunica la mare distanþã.  Sã o folosim spre onoarea
lui Dumnezeu ºi spre binele nostru ºi al celor din jurul nostru.�

rezultatele în numãrul de botezuri, pot spune cã în ultimul Sabat al programului
circa o mie de persoane au intrat în bisericã prin botez ºi alte mii se pregãtesc
pentru aceasta în diferitele comunitãþi. În acelaºi Sabat, circa 800 de persoane
au primit botezul în Moldova, ºi alte sute în celelalte þãri.

2.Aproape întotdeauna momentul aºteptat cu maxima emoþie este prima
searã, cu un milion de  întrebãri: va fi o participare bunã? va funcþiona aparatura
de transmisie? vom fi ocrotiþi de tulburãri ºi neplãceri? ªi de data aceasta nu
am fost scutiþi de aceste emoþii. (Trebuie nepãrat sã citiþi Curierul Adventist din
august-septembrie, cu numeroase relatãri ºi experienþe.) Dar, din punct de vedere
spiritual, nimic nu se poate compara cu ceea ce se întamplã când evanghelistul
face un apel la primirea Domnului Hristos. Când, printre cuvintele rugãciunilor,
privesc în sala ºi vãd persoane care se îndreaptã spre platformã, inima mi se
topeºte pur ºi simplu. A rãspunde chemãrii lui Dumnezeu este un act existenþial,
care te marcheazã pentru restul vieþii. Iar a fi martor la asemenea scene te
marcheazã, de asemenea, pentru toatã viaþa.

3.De fapt douã îndemnuri: luaþi în serios viaþa de credinþã: studiul Bibliei,
rugãciunea ºi supunerea vieþii fatã de voinþa lui Dumnezeu. ªi fiþi sensibili la
direcþia de viaþã pe care v-o dã Dumnezeu prin darurile spirituale pe care vi le
încredinþeazã. Mâine misiunea bisericii va avea nevoie de pregãtirea voastrã în
domeniile de avangardã din domeniul tehnic, artistic ºi  spiritual. Construiþi-vã
viitorul în contextul misiunii bisericii.
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Interviuri...

Dan Viorel, Dir. Comunicaþii, Conf.Transilvania Sud
1.Apreciez foarte mult seminarul "Speranþã pentru generaþia 2000". Pot

sã vorbesc despre el doar în termeni pozitivi. Consider cã a fost croit pe talia
noastrã europeanã.   A fost asemenea costumaþiei lui David în confruntarea cu
Goliat, altfel spus: 'Punct ochit, punct lovit'. De o asemenea solie, clarã ºi directã,
are nevoie acum ºi Europa!

În ce priveºte participarea oamenilor consider cã a fost, cel puþin în zona
jud. Mureº, mai bunã decât anul trecut. În ciuda faptului cã luna septembrie nu
este cea mai potrivitã pentru evanghelizare, totuºi numãrul participanþilor a fost
mult mai mare.

Care sunt rezultatele deja vizibile? Un rezultat vizibil al lucrãrii Duhului
Sfânt este chiar numãrul mare de participanþi. Cei care au participat regulat, ºi
aceºtia nu sunt puþini, au putut înþelege foarte bine ce aºteaptã Dumnezeu de la
noi ºi cred cã nu vor avea nici o scuzã în "ziua aceea".

Am constatat cã aceste prelegeri i-au rãscolit pe oameni înlauntrul lor ºi
mulþi simt cã trebuie sã facã ceva. Unii au solicitat vizite speciale din partea
pastorului, alþii doresc sã studieze în continuare, unii deja au solicitat botezul ºi
se pregãtesc intens. Cred cã se întrevede un seceriº bogat. Un scurt episod aº
vrea sã vã relatez: D-na Raluca despre care s-a pomenit în timpul programului, a
participat searã de searã, dupã ce o voce caldã ºi plãcutã de la "Telefonul Speranþei
S.O.S." a invitat-o la program înainte cu o sãptãmânã. Dar ceea ce este mai
frumos e cã, în ziua de 19 septembrie 1999, d-na Raluca a coborât în apa botezului
devenind sora Raluca. Lãudat fie Dumnezeu pentru aceste rezultate vizibile. ªi
cred cã vom auzi lucruri ºi mai mari!

2.Pentru mine cel mai emoþionant moment în timpul seminariilor a fost
finalul prelegerii nr. 11 "O înmormântare fericitã" când, dupã ce cu toþii am urmãrit
atenþi ceea ce se întâmpla în Bucureºti, am împãrþit foaia de reacþie nr. 3 ºi... am

metastaze care ne-a vizitat în prima zi. Oamenii au înþeles destul de greu cã
ceea ce noi ne-am propus acolo a fost sã facem educaþie ºi astfel sã prevenim
bolile, nu sã punem diagnostice ºi sã dãm tratamente. Tinerii însã sunt foarte
receptivi ºi credem cã mulþi ºtiu mai mult despre vieþuirea sãnãtoasã dupã ce
ne-au vizitat.

Despre rezultatele la teste vã pot spune cã ele confirmã datele statistice
existente: peste o treime din persoanele trecute de 40 de ani au hipertensiune
arterialã (ºi puþini ºtiu ce sã facã pentu a �dezamorsa� aceastã bombã cu
ceas), cam tot atâþia au colesterolul mult peste valorile normale, circa 10%
au glicemia crescutã, ºi aproape jumãtate au mai multã grãsime decât nor-
mal în organism.

Panourile ºi materialele tipãrite ale Expo sãnãtate sunt disponibile,
spre a fi folosite ºi în alte locuri din þarã.

Dr. Gily Ionescu, Dir.Dep.Sãnãtate la Uniunea Românã

În orice timp viaþa e o luptã,
Domnul prin credinþã îþi ajutã.

Orice ispitã e dezechilibrare,
Biruinþa e o treaptã spre soare.

Dacã sub povarã umãrul te doare,
Numai în Isus gãseºti liberare.

Dacã piciorul ºovãie pe cale,
Nu sta: pleacã în evanghelizare.

Iar de eºti singur, nimeni lângã tine,
Numai Domnul te poate susþine.

De eºti întristat, ai vreo frãmântare
La Domnul e veºnicã sãbãtoare.

Când umbra întristãrii coboarã peste tine,
Lasã pacea de sus ca faþa sã-þi lumine.

În orice timp viaþa e o luptã,
Fiecare biruinþã va fi cunoscutã.

Orice ispitã e dezechilibrare,
Foloseºte ºi arme de apãrare.

Dacã sub povarã umãrul te doare,
Gândeºte-te cã Isus a suferit mai tare.

Dacã piciorul ºovãie pe cale,
Cu bucurie vei merge ca cerbii pe cãrare.

Iar de eºti singur, nimeni lângã tine
Gândeºte-te cã Domnul S-a simþit ca tine.

De eºti întristat, ai vreo frãmântare
Pe Domnul îl doare pentru fiecare.

Când umbra întristãrii coboarã peste tine,
Îþi limpezeºte ochii, ca sã priveºti spre tine.
                   Vlãsceanu Daniel, Dor Mãrunt

Viaþa e o luptã

impresionant de pânã atunci, pentru ca în seara urmãtoare sã de descopãr un nou
apel, mai convingãtor ºi mai  puternic. Dar aº rãspunde ºi dintr-o altã  perspectivã,
menþionând douã momente care mi-au atins inima. Unul a fost cel  în care mã
aflam în apa botezului, conducând sufletele preþioase care intrau în legãmânt cu
Isus. Iar cel de-al doilea moment a fost atunci când la încheierea ultimei seri, o
doamnã, foarte respectabilã, a venit la mine plângând, ca sã ne mulþumeascã
pentru binecuvântarea pe care a primit-o prin intermediul acestui program. Ii
mulþumim ºi noi lui Dumnezeu pentru posibilitatea aceasta de a-I sluji.

 3.Sunt convins cã trãim într-un timp decisiv. Dragi prieteni, tinereþea este o
perioadã plinã de farmec. Aveþi ºansa de fi generaþia care poate fi martora venirii
glorioase a lui Isus. Timpul  trece repede. Nu lãsaþi sã treacã pe lângã voi nici o
ocazie de a lua decizii radicale pentru Hristos. Vã iubesc!
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Interviuri...
vãzut reacþia vizitatorilor: plângeau ºi scriau.

Atmosfera în bisericã era de o solemnitate deosebitã. Era cu adevãrat   ca
o înmormântare, însã plinã de multã speranþã. Atunci s-au nãscut câteva decizii
pentru botez. Pentru mine, ca pastor, nu poate fi ceva mai emoþionant ca atunci
când cineva se decide pentru Hristos. Atunci ºi acolo am cântat cu toþii, cu multã
convingere, cântarea pe care am învaþat-o la prima foaie de reacþie, lecþia nr.4: "I
have decided to follow Jesus" (�Eu m-am decis sã-L urmez pe Domnul, ºi nu
renunþ, nu dau 'napoi!�)

3.Pentru cã îi iubesc, mã bucur nespus de mult ori de câte ori pot sã mã
adresez tinerilor. Dragi tineri, ce mult poate câºtiga Biserica prin voi dacã staþi de
partea Domnului. Vreau din toatã inima ºi sincer vã doresc ca ceea ce a scris
Ioan sã fie o realitate în viaþa voastrã: "...V-am scris,  tinerilor,  fiindcã sunteþi tari,
ºi Cuvântul lui Dumnezeu rãmâne (locuieºte) în voi, ºi aþi biruit pe cel rãu". 1 Ioan
2:14 Vã îndemn sã deveniþi uriaºi ºi sã fiþi tari din punct de vedere spiritual ºi
intelectual ºi aceasta printr-o studiere zilnicã ºi sistematicã a Cuvântului lui
Dumnezeu, cu rugãciune. Fãceþi-vã timp în fiecare zi pentru Dumnezeu ºi nu veþi
regreta niciodatã! Al vostru prieten ºi susþinãtor,  Viorel Dan

Programul FAPTE 2000 a captat atenþia ºi eforturile celor mai mulþi dintre
noi. Este un moment istoric pentru noi, pe care sunt sigur cã ni-l vom aminti
mult timp de acum înainte.

 În perioada 3-19 septembrie la Sala Palatului din Bucureºti a avut loc ºi
o expoziþie de sãnãtate, sub titlul Expo-Sãnãtate.

Expo-Sãnãtate a avut trei secþiuni:
1. La parterul Sãlii Palatului au fost 8 pavilioane care au prezentat cei opt

factori de sãnãtate (NEW START) sub forma unor panouri cu postere. Tot aici
vizitatorii au fost extrem de atraºi de mai multe teste:

- mãsurarea tensiunii arteriale, a înãlþimii, greutãþii ºi a procentului de
grãsime din corp (cu ajutorul unor cântare speciale);

- mãsurarea colesterolului ºi glicemiei;
- evaluarea computerizatã a vârstei inimii ºi a vârstei sãnãtãþii;
- testul de efort submaximal;
- masaj antistres pe scaun efectuat de o echipã de maseuri de la

Herghelia.
2. La etajul I, în douã sãli a câte 80 de locuri, s-au desfãºurat câte douã

seminarii de sãnãtate simultan.
3. La etajul II, într-o salã mare, de circa 400 locuri, s-a desfãºurat clasa

de bucãtãrie sãnãtoasã, cu degustãri.
Duminicã 29 august, în prima zi, afluxul de vizitatori a fost foarte mare,

copleºitor pentru noi - circa 1000 persoane. Ulterior numãrul a scãzut la circa
400-500/zi, ceea ce ne-a permis sã satisfacem, în general, cerinþele. Clasa de
gãtit a fost foarte popularã, cu o participare zilnicã de 300-400 persoane, ºi
dacã în primele zile unii nu au mai apucat sã deguste, în ultimele zile toþi au
gustat. Seminariile au avut participare foarte bunã, iar la parter cele mai populare
au fost testele ºi mãsurãtorile. Impresia vizitatorilor a fost foarte favorabilã, mai
ales cã aproape totul a fost gratuit. Iar cei de la standurile expoziþiei de mase
plastice din foaierul vecin, precum ºi personalul administrativ al Sãlii Palatului
au venit sã-ºi facã testele ºi au fost foarte plãcut impresionaþi de mesajul Expo-
Sãnãtate.

Unul din lucrurile mai dificile a fost acela cã au venit multe persoane
bolnave de diverse boli - unele chiar grave, cum a fost un bolnav cu cancer cu

Expoziþie de sãnãtate
la Sala Palatului

din Bucureºti

Lupu Beniamin, pastor Galaþi
1.Seminarul "Speranþã pentru Generaþia 2000", cred cã va rãmâne unul

de referinþã. Personal am fost profund miºcat de mesaj ºi l-am considerat o
"evanghelizare pentru adventiºti" ( lucru de care avem încã nevoie). Desigur nu
pot sã nu remarc ºi aspectul misionar care a fost foarte bine precizat. Apreciez
foarte mult organizarea, prezentãrile (fr.Mihai Gâdea s-a întrecut pe sine),
traducerea, care a fost foarte bunã, ºi bineînþeles muzica, care a fost, de asemenea
de calitate. Într-un cuvânt programul mi-a întrecut aºteptãrile. Dacã este sã
privesc din perspectiva localã, pot sã mã declar mulþumit. Implicare bisericilor a
fost destul de bunã, atrãgând de la sine ºi o  participare bunã la program.
Rezultatele imediate se vor concretiza în douã botezuri, primul peste douã
sãptãmâni circa 5 persoane , al doilea peste douã luni circa 10 persoane.�

2.Momentul cel mai emoþionant : greu de spus  - poate apelul de predare
rostit de pastorul M.Finley, poate ocazia de participare la evenimentul de la
Bucureºti, cu rescrierea Bibliei, sau poate concertul susþinut de Corul de Camerã
"ÎNGER ALB" , care a acceptat invitaþia ºi a prezentat un concert la Galaþi. La
aceastã ocazie a fost invitatã ºi presa, domnii de la  Ziarul " Ziua"  de Galaþi-
Brãila, care au fost profund miºcaþi de prezentare ( " a fost o  searã minunatã"-
spunea doamna de la publicitate)

3.Îndemnul pentru tineri trebui neapãrat sã fie tineresc. Este îndemnul
Apostolului Ioan " Fiþi tari"! Ne trebuie ascuþimea fierului, puterea stâncii ºi
frumuseþea diamantului ca sã putem trece din veacul acesta în cel viitor.
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MESAJE

Interviuri...

interviuri prin e-mail realizate de Lucian Mihãilescu
     a consemnat Cristi Modan, Dir. Tineret Conf.Muntenia

Adventistã iar comentatorii au ocolit cu
grijã apartenenþa tinerilor protagoniºti.

Au fost prezenþi, de asemenea,
ziariºti de la Cotidianul, Ziua ºi
Libertatea ce vor descrie evenimentul.
Aºteptãm sã vedem reacþii ºi în alte
ziare.

De asemenea postul de
televiziune �Stã scris!� a transmis în
cadrul programului �Speranþã pentru
Generaþia 2000� imagini de la acest

eveniment în întreaga Europã.
Vom încerca sã înscriem realizarea în Cartea Recordurilor în

funcþie de reacþiile comitetului de acreditare în mai multe feluri:
-Cea mai rapidã realizare a unui manuscris Biblic ºi redarea

acestuia din memorie;
-Cel mai lung manuscris Biblic;
-Cea mai rapidã realizare a unui  manuscris Biblic.
Urmeazã verificãri pentru a stabili acurateþea redãrii ºi pentru a

stabili numãrul exact de versete pentru care s-a permis redarea din
Biblie (vezi comunicatul de presa). Aºteptãm sugestii cu privire la
locul de depozitare a acestui manuscris.

Unii dintre participanþi au fãcut eforturi deosebite sosind de
la mari distanþe:

Banat � 150 tineri
Transilvania de Sud � 200 tineri
Moldova � 1600 tineri

Pastorul  Jan Paulsen, preºedintele Conferinþei
Generale a Adventiºtilor de Ziua a ªaptea ºi pastorul
Mark Finley s-au alãturat tinerilor, scriind primul ºi
respectiv ultimul verset din Biblie.

Florin Amarandei, muzician, Germania
1.Prelegerile þinute au fost de o calitate superioarã, de un înalt nivel spiri-

tual. Un cuvânt de apreciere ºi de mulþumire atât lui Mark Finley, cât ºi celor care
au contribuit la buna desfãºurare a acestei evanghelizãri. Însã oricât de bun ar fi
un vorbitor, oricât de talentat ar fi el, lucrarea de a miºca inimile ºi de a le întoarce
la Dumnezeu o poate face doar Duhul Sfânt. În aceste seri am putut simþi, mai
mult ca nicicând, cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inimile ascultãtorilor, dorind
din rãsputeri sã producã o redeºteptare spiritualã. Un prieten care a participat
searã de searã îmi spunea cu glasul tremurând: "Prevãd cã în Europa va începe
o reformaþiune ca în timpul lui Luther ºi flacãra acestei reformaþiuni s-a aprins
acum, în România. Duhul lui Dumnezeu face ultimele apeluri inimilor oamenilor,
însã aceste apeluri sunt disperate.�

2.Au fost multe culmi, multe momente sublime. Chiar experienþele primite
prin e-mail au fost surse de încurajare, de împreunã simþire cu toþi fraþii (nu numai
cei adventiºti). Însã, momentul cel mai impresionant a fost când am simþit prezenþa
Duhului Sfânt pogorându-se peste noi, realã ºi "palpabilã", dacã se poate spune
aºa. Nu a fost o stare de exaltare, ci o putere care a înmuiat inimi asprite de rutina
unei îndelungate vieþi de credinþã. Am simþit cum Duhul lui Dumnezeu se luptã cu
amorþeala ºi aþipirea mea spiritualã, încercând sã mã facã conºtient cã timpul de
har este într-adevãr pe sfârºite ºi cã acum sunt ultimile momente în care se mai
poate lua cu adevarat o hotãrâre de o importanþã veºnicã. Este miºcãtor ºi
impresionant sã vezi suflete care se decid sã asculte cu orice preþ de voinþa lui
Dumnezeu. Este impresionant sã vezi sute de oameni care se hotãrãsc sã încheie
legãmânt cu Dumnezeu prin botez, însã ºi mai miºcãtor ºi important este ca
propria ta inimã sã audã ºi sã rãspundã apelurilor Duhului Sfânt. Dacã propria
inimã nu se lasã transformatã, participarea la aceasta evanghelizare a fost zadarnicã.

3.Tineretul - aceastã forþã extraordinarã, care poate poate aprinde un foc
spiritual nimicitor pentru inerþie, necredinþã sau amorþealã laodiceanã. Ura lui Satana
se îndreaptã în mod deosebit de înverºunat împotriva tinerilor, ºtiind cã ei constituie
un puternic potenþial, capabil sã producã cea mai mare miºcare de reformaþiune.
Tinerii sã nu uite cã cei care au dat adventismului un început atât de dinamic au fost
niºte adolescenþi (în 1842 când a început sã predice, James White avea doar 21 de
ani, Ellen Harmon avea doar 17 ani în 1844, iar J.Andrews doar 15 ani. Am fost
miºcat ºi impresionat de tinerii care nu au vrut sã-ºi pãteze conºtiinþa cãlcând
Sabatul, chiar dacã era in joc viitorul lor. De asemenea tineri are "nevoie" Dumnezeu
în aceste ultime zile, tineri care sã rãmânã statornici ºi tari ca niºte stânci de granit.
Dorinta mea cãtre tineri este exprimatã de apostolul Pavel in 2 Timotei 2,1 ºi 15 :"Tu
dar,copilul meu, întãreºte-te în harul care este în Hristos Isus. Cautã sã te înfãþiºezi
inaintea lui Dumnezeu ca un om incercat, ca un lucrãtor care nu are de ce sã-i fie
ruºine ºi care împarte drept Cuvântul adevarului.� AMIN !
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Transilvania de NORD
Un mare început.
 �Cu exact o lunã înaintea FAPTELOR 2000 (la 3 august), Ileana din

Sighet traversa rãscrucea vieþii ei. În acel Sabat, lacrimile de bucurie se
amestecau cu sânge. Tocmai primise botezul, dar soþul ei, clocotind de mânie
pentru încumetarea ei, a bãtut-o bestial. Sãrmana, unde sã-ºi  gãseascã
refugiul decât în rugãciune, la Domnul?  Iar Domnul avea sã rãspundã pe
mãsurã...  La câteva zile dupã ce vestea înfiorase adunarea, fratele Ion a
primit îndemnul sã viziteze familia Ilenei. Când alþii fug de cel rãu, tu sã-l
înfrunþi la el acasã?  Credinþa, însã, gãseºte curaj ºi putere. Bãrbatul Ilenii
s-a purtat civilizat. Au discutat împreunã, au vorbit ºi despre credinþã. La
sfârºit, Ion a înãlþat o rugãciune pentru binecuvântarea familiei, apoi... Cu o
miºcare mãsuratã, a scos din buzunar o invitaþie frumoasã. Faþa gazdei se
schimbã vizibil. Ce onoare: sã fii invitat personal la un asemenea program!
�Am sã vin! Vin cu plãcere!�  În prima searã, era freamãt la intrare. Uºa
adunãrii se goli de oameni: intra Ileana cu bãrbatul ei în adunare, ca doi miri
la nuntã...�

Înger de serviciu
�La Moisei-centru e seara de deschidere. Nu e omor de lume, dar tot

sunt 25 de oaspeþi. La masa tehnicienilor este însã îmbulzealã. Oricum ai
da-o, receiverul tot nu merge. Între timp mai încearcã alþi doi specialiºti,
chemaþi anume, dar tot degeaba. Ceva trebuie fãcut! Pastorul se ridicã ºi ...
�Sã cântãm, fraþilor, imnul nr. 14: Doamne, Sfinte, Te mãrim...�. Nu se terminã
cântarea, cã imaginea a ºi venit. Mai departe, lucrurile decurg normal, pânã
a doua zi când, din nou, mãgãruºul nu mai vrea sã meargã. Sâmbãtã, spre
dezamãgirea fraþilor, receiverul nu prinde nimic. Duminicã, când s-au urcat
fraþii pe casã, au gãsit antena înclinatã cu totul în altã parte... ªi se întreabã
acum: �Atunci, cum de a mers totuºi în prima searã?� Îngerul de serviciu,
deocamdatã, tace.�

Un rãspuns minunat.
�De câtva timp, Doamna Tuþi privea neputincioasã cum familia ei se

destramã. Soþul nu mai voia sã ºtie de ea, nici de cei trei copii ai lor ºi a
înaintat divorþul. Invitaþia la un program de �Speranþã...� a venit ca un balsam.
Din prima searã, Tuþi a venit cu toþi copii la adunare.

        2000 Fapte         RI 2000Fapte EXPE ENÞE
Dupã ce vor fi fãcute toate verificãrile, Asociaþiile Exploratorii ºi
Companionii vor încerca înscrierea acþiunii în renumita Carte a
Recordurilor.

În seara de duminicã programul de televiziune american It Is Writ-
ten a transmis informaþii despre reuºita tinerilor în Europa ºi o parte din
Africa de Nord.

Cu aceastã ocazie ei au dorit sã transmitã tinerilor din România
convingerea lor cã Biblia ºi mesajul transmis de aceasta este adevãrata
soluþie pentru criza moralã ºi de identitate cu care se confruntã aceºtia.

Aceastã acþiune s-a constituit într-un preludiu al sãptãmânii Bibliei,
organizatã de Societatea Biblicã Interconfesionalã din România  (3-10
octombrie) ºi s-a numãrat printre acþiunile de susþinere a apariþiei unei
Biblii Interconfesionale.

Proiectul a fost organizat de
Asociaþiile de copii ºi tineret - Exploratorii
ºi Companionii, aparþinând Bisericii
Adventiste de ziua a ªaptea.

A s o c i a þ i i l e Exploratorii ºi
Companionii se adreseazã copiilor ºi
tinerilor ºi au ca scop d e z v o l t a r e a
armonioasã din punct de vedere fizic,
social, intelectual ºi spiritual a membrilor sãi, cât ºi a respectului faþã de
oameni ºi naturã. În ultimii patru ani membrii acestor organizaþii au fost
implicaþi în acþiuni ecologice (curãþenie în parcuri, trasee montane),
sociale (vizite la cãmine de bãtrâni ºi copii), educative (cursuri ºi activitãþi
practice pentru orientare profesionalã) ºi recreative (tabere, excursii).

Postul de televiziune ProTV a transmis în seara zilei de 12
septembire un reportaj extrem de pozitiv despre eveniment (ce a
devenit unul din subiectele principale ale ºtirilor de la ora 19:30)
Reportajul conþinea imagini ºi interviuri sub titlul: RECORD.  Din pãcate,
aºa cum era de aºteptat, conformându-se politicii interne a postului
de televiziune, redactorul a tãiat din interviuri orice referire la Biserica

Comentarii
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   EXPERIENÞE Fapte 2000Fapte 2000

Transilvania de SUD

Adevãr prezent
�Baptiºtii cunosc demult totul despre Evanghelie. ªi totuºi... Adevãrul lui

Dumnezeu surprinde pe toþi cei care doresc sã urmeze pe Miel oriunde merge
El. La Sovata, un grup de baptiºti au participat pentru prima datã sâmbãtã searã,
la prelegerea a II-a (Daniel 2). A doua zi, duminicã, s-au înfiinþat la ora 17 la
adunare: �Am venit sã vedem ºi prima prelegere, de pe caseta înregistratã!�. ªi
azi, în prag de mileniu, experienþa celor însetaþi dupã Hristos este ca lumina
strãlucitoare, a cãrei strãlucire merge mereu crescând, pânã la miezul zilei...�

Amãrât.
�Nicu umbla ca apucat pe uliþele comunei Band (la 10 km. de Nazna).

Bãtea din poartã în poartã, iar sãtenii îi deschideau cu voie bunã. Cunoscut pânã
nu de mult ca mai marele balurilor ºi discotecilor din sat, localnicii nici nu gândeau
la ce sãrbãtoare îi invita el de zor. ªi, cum era de aºteptat, primii care au rãspuns
invitaþiei au fost vechii lui prieteni: pletoºii, punckiºtii, rockerii... ªi totuºi, în prima
searã, lui Nicu îi venea sã plângã de amãrât: cum sã aduci toatã mulþimea aceea
de doritori doar cu un biet microbuz... Ah, de ce n-are el un autobuz!...�

R E S C R I      B L I A S ÃB I
Ca un fãcut, de parcã cineva voia s-o opreascã de la NET, a doua zi sosi

înºtiinþarea de la tribunal privind partajul. Dacã nu-i dãdea soþului 30 de milioane
� pentru jumãtatea apartamentului � atunci urma sã fie scoºi din casã, iar
casa vândutã... În pragul iernii, cu trei copii, aruncaþi în stradã! Gândul acesta
devenise insuportabil: �Mai bine îmi dau foc!�. Copiii însã o trãgeau pe mama în
continuare la NET. Cea micã, Coca, de 7 ani, îi tot spunea: �Hai sã ne rugãm
lui Dumnezeu, ca sã nu ne dea tata afarã din casã...�. Miercuri, 8 septembrie,
când s-a auzit apelul de ieºire pentru toþi cei necãjiþi, în inima lui Tuþa se dãdea
o luptã teribilã. Mândria ºi necredinþa cã se mai poate schimba ceva o þintuiau
pe loc. Dar Coca o apucase de mânecã, insistând sã iasã în faþã. �De ce tot
vrei sã ieºim?�- o întrebã mama. �Ca Dumnezeu sã facã sã nu ne scoatã tata
afarã din casã�. Încurajatã ºi de cei din jur, Tuþi ºi fetiþa au ieºit cu lacrimi pe
obraz. Era acum rândul lui Dumnezeu sã lucreze: chiar în dimineaþa urmãtoare,
o nouã înºtiinþare veni de la tribunal: mama îºi putea pãstra toatã casa în cazul
cã renunþa la pensia alimentarã. Dumnezeu le dãdea un adãpost mai sigur
decât un apartament! Pentru necãjita de Tuþa, speranþa lua chipul realitãþii.�

�  Lua þ i -n e  B I b l ia   º i  o  vom
 s c r i e  d in  nou  !  �

Comunicatul transmis presei dupã eveniment

Duminicã 12 septembrie a.c. peste 4 600
de tineri ºi copii din toatã þara (200 de localitãþi)
s-au întâlnit în parcul Carol (fost Libertãþii) în
încercarea de a realiza un inedit record mondial.
Aleile principale ale parcului de o lungime
impresionantã s-au umplut de tineri la mai mult
de o orã înainte de deschiderea acþiunii.
Participanþii au memorat fragmente din Biblie pe
care le-au redat, pe 66 de suluri de hârtie, simultan,
în aºa fel încât au reconstituit întreaga Biblie.
Lungimea totalã a sulurilor � 2,8 km.

Timpul total în care tinerii au realizat din memorie cel mai re-
cent manuscris al Bibliei, din memorie a fost de numai 28 de minute.
Durata ar fi putut fi mult mai micã, însã timpul s-a dublat deoarece,
pentru cei câþiva care din diferite motive au fost împiedicaþi în ultimul
moment sã participe a fost aplicat un plan de rezervã: fiecare partici-

pant urma sã înveþe ºi porþiunea unui
prieten pentru ca în situaþii de urgenþã
sã scrie ºi porþiunea acestuia. Un
numãr de câteva zeci de versete din
totalul de 31 102 au fost copiate di-
rect din Biblie datoritã absenþei atât
a titularului cât ºi a rezervei.
Organizatorii estimeazã cã
acurateþea redãrii a depãºit 95%.
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   EXPERIENÞE Fapte 2000Fapte 2000    EXPERIENÞE Fapte 2000Fapte 2000

La barul din Coslada, Spania, se bea...

Loc de gãzduire, pentru Isus, nu s-a gãsit în Betleem, dar ºi astãzi ca
ºi pe vremea aceea, lumea, chiar creºtinã, nu-ºi rezervã nici un loc pentru
EL. De câteva luni cãutãm "o camerã de poposire" pentru NET, dar în zadar.
Oamenii n-au timp de aºa ceva; sau când aud de întâlniri religioase cer
sume peste puteri. Am rãmas blocaþi când cineva cu "o casã de poposire
destul de mare", ne-a cerut peste 10.000 $, fãrã taxele de asigurare. Cu alte
cuvinte "noi n-avem loc pentru Isus al vostru". ªeful acestui hotel ne-a mânat
mai departe. Am cãutat ºi iar am cãutat pânã într-o zi, când fratele care se
ocupa de aceasta, a gãsit ceva, "un bar"- Barul cinematografului unde ne
adunam sâmbãta pentru serviciul divin. La un preþ destul de rezonabil, pentru
posibilitãþile noastre (3.000 $), acum se bea ºi se bea zdravãn, în acest bar,
doar "APA VIEÞII". Vineri seara, la prima întâlnire au fost prezenþi 550-600
adventiºti, ºi 25-30 de musafiri, ca în seara urmãtoare sã vina un numãr
asemãnãtor dintre ai noºtri ºi peste 60-70 de musafiri; dar au rãmas pe
afarã mai mult de 400 de persoane.

Programul de sâmbâta dimineaþa a fost atât de entuziasmant
( prezenþi fiind peste 1.000 de persoane), încât dupã amiazã au "dat nãvalã"
la "bar", ºi barul se inchisese pentru cã devenise neîncãpãtor. S-a fãcut deja
un plan de viitor: vom repeta programul pe casetã, de douã sau trei ori, cât
va fi nevoie. Spuneþi oamenilor cã la Coslada, în "Bar", curge bãutura în porþii
pe mãsura fiecãruia, asemenea unui "Izvor nesecat". Se bea, dar oamenii nu
se îmbatã, din contra oamenii devin tot mai limpezi la minte descoperind
"Speranþa pentru anul 2000", pentru ei ºi cei dragi. Cu lacrimi în ochi, unii
dintre ei, sorbeau din paharul lor tot conþinutul, cerând o rezervare ºi pentru
seara urmãtoare".

Vineri seara am rugat pe plasatori sã meargã la drumuri ºi la garduri,
în "parcul românilor", la numai 100 m de "bar", ºi câþiva au plecat la rãspântii,
ºi au gãsit. Sâmbãta seara 04.09.99, pentru prima oarã în ultimii ani, parcul
românilor a rãmas fãrã niciun român. Glumele, bancurile au fost înlocuite cu
bãutura cea tare a Cuvântului lui Dumnezeu; afacerile au cãpãt un alt contur
-intrând în "marea afacere a TATÃLUI  NOSTRU  CERESC". Unii au început
sã se îmbogãþeascã în ultimele douã seri, gãsind "comoara de mare preþ"-
pe Bunul Isus. Fie ca aceastã comoarã sã fie atât de valorificatã, de cei de
aici ºi de pretutindeni, încât sã nu se despartã de ea niciodatã.

a consemnat Titi Gâdea, pastor, Madrid, Spania

De mare preþ.
�De o bucatã de vreme, doamna Raluca se afla într-o crizã adâncã.

Dezamãgitã de viaþã ºi înºelatã de prieteni, cu simþãmântul devalorizãrii de sine ºi
la numai un pas de prãbuºire, a sunat la telefonul �S.O.S.� al bisericii Tg. Mureº-
comunitatea D. E chiar sâmbãtã seara, 4 septembrie. La capãtul firului, o voce
caldã o încurajeazã ºi o invitã apoi la �Speranþã pentru Generaþia 2000�. Mai mult,
o familie o viziteazã de îndatã ºi o conduce duminicã la NET. Toate se deruleazã
atât de repede ºi atât de frumos, încât Ralucãi i se pare cã viseazã. În duminica
aceea se trãgea la sorþi o carte. Desigur cã cel ce-ºi va auzi numele trebuie sã fie un
om de mare preþ în ochii lui Dumnezeu... În sfârºit, prezentatorul despãtureºte
biletul: �E... doamna Raluca!�... Cine?! �Du-te, pe tine te cheamã!�... ªi pe când
Raluca se întorcea de pe estradã, o nouã perspectivã lumina sufletul ei. Întrezãrise
pe Acela, care gãseºte preþ în cea din urmã vrabie... Azi, axa vieþii ei s-a rãsãdit în
programul Speranþei, de la care este nelipsitã.�

Moldova
Colegi de puºcãrie ºi de NET
�Popa Miticã e om trecut prin ºcoala vieþii. Ca preºedinte al Asociaþiei

foºtilor deþinuþi politici din Galaþi, ºtie sã asculte pe oricine. Chiar ºi pe nea
Frangulea-adventistu�, fost coleg de pârnaie prin anii crunþi de stalinism. Când a
primit o invitaþie la NET, glasul conºtiinþei de �camarad� a grãit mai tare decât
glasul conºtiinþei de popã. �Vin, Franguleo. Cã doar toþi avem nevoie de
Speranþã...�.  Când a ajuns la Adunare, a ºezut lângã Frangulea în faþã, chiar
lângã �prezidiu�. Iar la plecare, rãsuflând ca dupã o duºcã de vin bun, a zis: �Sã
ºtii, mãi, cã vin ºi serile urmãtoare!�.

Revãrsarea Duhului !
�Pe mai marele penticostalilor din Suceviþa, vestea NET-ului l-a neliniºtit

rãu. Chiar dacã-s doar o mânã de adventiºti (26 membri), dar treaba cu satelitu�
presimþea el cã o sã-i tulbure Adunarea. ªi, ca sã nu i-o ia altul înainte, în
duminica dinaintea NET-ului, dupã câteva rugi înfocate, mai marele a fãcut un
anunþ cu multã râvnã: �Nimeni sã nu se ducã la evanghelizarea sâmbãtarilor�.
Fraþii însã, având ºi darul cercetãrii duhurilor, au hotãrât în consecinþã sã meargã
sã vadã despre ce e vorba. ªi, ca sã nu greºeascã, au hotãrât sã meargã în
grup. Aºa cã 25 de musafiri au nãvãlit la NET. Ziceau apoi fraþii: �Ce-am învãþat
noi în aceste douã seri, n-am învãþat noi de când suntem la penticostali, de zeci
de ani...� Un duh nou bântuie de-acum minþile oaspeþilor:  �Oare de ce pastorii
noºtri nu ne spun aceste lucruri?�   �Suntem hotãrâþi sã nu pierdem nici o ocazie.
Vrem la urmã sã studiem toatã familia studiile din Biblia oferitã la seminar�.
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   EXPERIENÞE Fapte 2000Fapte 2000

Fii ai lui Avraam...
�La adunarea din Fãlticeni e mare forfotã. Mãcar cã sala este încã

neterminatã, cam 25 de oaspeþi se alãturã celor 32 de membri searã de
searã. Lucrul cu totul neobiºnuit este cã animatorii acestui grup sunt chiar
doi din profesorii oraºului, oaspeþi ºi ei. Nu doar cã au invitat colegi ºi elevii
lor, dar se ºi strãduiesc din rãsputeri sã întãreascã noile convingeri biblice
ale vizitatorilor. În fiecare searã, doamna profesoarã vine cu dulciuri, ca sã
facã cât mai plãcutã participarea copiilor din ºcoalã. Când Cristi, un fost elev
de-al ei a salutat-o cu: �Sãru� mâna�, aceasta i-a replicat: �Nu aºa, Cristi! Aici
se spune Pacea Domnului!�.

Fraþi de NET
�Ca un fulger, vestea NET-ului din Suceava a fãcut ocolul împrejurimilor.

Cei care-L iubesc pe Domnul, i-au prins irezistibila chemare. La Mihoveni,
fraþii baptiºti au primit invitaþia cu atâta entuziasm, încât duminicã seara,
biserica baptistã a fost aproape goalã. Cam 40 de persoane au venit la
Suceava, cu instrumentele lor, ca sã cânte, sã se roage împreunã ºi sã
asculte NET-ul. Cu fiecare searã care trece, tensiunea din sânul acestei
comunitãþi creºte, în jurul întrebãrii:  de ce sã meargã ei la Suceava ºi sã nu
aibã NET-ul chiar în biserica baptistã din Mihoveni? De pe acum se ºi fac
aranjamente pentru turul II... �

Dupã ºapte ani de rugãciune
�Venise mama sã-ºi vadã bãietul, pe Viorel! Venise tocmai din Orhei,

de dincolo de Prut, pânã la Galaþi, unde Viorel se aºezase, dupã absolvirea
Facultãþii de Industrie Alimentarã. Cândva, în adolescenþã, Viorel întâlnise pe
adventiºti ºi, în urma studiului pe furate, se hotãrî s-o rupã cu comunismul ºi
sã se facã adventist. Dar sã vezi ce împotrivire veni din partea familiei! Viorel
n-avea o altã cale decât sã se roage, neîncetat, ca vãduva sãracã. Mama,
ortodoxã neînduplecatã, nu s-ar fi sinchisit de el dacã puiul mamei n-ar fi atât
de departe. Aºa cã, uitând de divergenþele legate de credinþã, sosi la Galaþi
tocmai când da NET-ul sã înceapã. ªi pentru cã bucuria revederii a fost
mare, Viorel îºi luã inima în dinþi ºi o invitã la NET. Neºtiutã de nimeni în
Galaþi, mama acceptã fãrã mari împotriviri sã pãºeascã pragul bisericii pentru
prima oarã în viaþa ei. Din a doua searã, Viorel cu mãmica vin primii ºi pleacã
ultimii. �Nãdãjduiesc cã Dumnezeu din cer m-o ajuta ºi pe mine sã pricep
toatã voia Lui!� � ofteazã mama. Iar bãietul, e zãpãcit de bucurie: �Astãzi,
Dumnezeu mi-a rãspuns deodatã la 7 ani de rugãciune!�

   EXPERIENÞE Fapte 2000Fapte 2000

Aþi participat vreodatã la botezul
unui prezbiter?

Dacã rãspunsul dvs.este "nu", pot sã vã spun cã nici eu. Dar,
sã vedem cum stau lucrurile.

Cei treizeci de detinuþi din Penitenciarul Iaºi, care se considerã
membrii ai Bisericii Adventiste, ar fi dorit sã se elibereze pentru a
putea participa la Fapte 2000. Unii au fãcut, însã, mai mult. Au postit,
s-au rugat ºi au crezut cã Dumnezeu poate face minuni.

La cele 30 de persoane, trebuia sã fie ales �un prezbiter". ªi
acesta a fost Pricop Ionel de 26 ani, cu 3 ani ºi 8 luni condamnare. El
este un lucrãtor biblic harnic ºi priceput. Mereu spunea confraþilor:"Am
sã vãd Net-ul în libertate.� ªi aºa a ºi fost. La prima comisie la care a
intrat, dupã aceea, l-a pus pe liber.

A venit acasã ºi apoi direct la NET. Plângea ºi râdea de bucurie,
vãzând cu ochii ceea ce studiase, de un an ºi jumãtate încoace. Nici
nu am ºtiut cã este în salã.

Când am dat mâna cu oaspeþii ºi a venit rândul lui, am rãmas
amândoi încremeniþi: " Tu eºti, Ionel? " l-am întrebat. El a privit fãrã sã
poatã spune un cuvânt. Ne-am îmbrãþiºat. A rãmas la urmã ºi l-am
prezentat fraþilor ºi surorilor. Am înãlþat rugãciuni de mulþumire. Când
a venit rândul lui Ionel, dupã câteva fraze, glasul i s-a înecat în plâns
de emoþie ºi bucurie. A terminat spunând:" Nu mai am cuvinte!".

Duminicã, 12 septembrie am anunþat în salã botezul care va fi
pe 17 septembrie. Luni seara, la comitet, primul venit a fost Ionel. Toþi
membrii comitetului au rãmas plãcut impresionaþi de pregãtirea
spiritualã ºi hotãrârea lui de a sluji Domnului. Aºa cã, pe 17 septembrie
la Biserica Betania, Iaºi, a fost botezat �prezbiterul�, împreunã cu alte
patru suflete.

                                    "Toatã slava ºi mãrirea numai Lui!"
 a consemnat pastor, Eugen Baciu, Iaºi
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   EXPERIENÞE Fapte 2000Fapte 2000    EXPERIENÞE Fapte 2000Fapte 2000

O greºealã fericitã
�La sfârºitul lui august, comitetul din Iaslovãþ ºi-a fãcut socotelile. NET,

în septembrie? Nu merge ºi... pace! �Nu vor veni oamenii!�. În consecinþã, au
hotãrât sã înregistreze temele ºi sã le prezinte în reluare. Cât despre
videoproiector, au hotãrât sã-l punã la dispoziþia comunitãþii Suceviþa, situatã
mai spre munte. Le vor împrumuta casetele ºi vor porni cu o searã mai târziu.

Dar vineri, în ziua de deschidere, plouã îndârjit, o ploaie mocãneascã.
Cine mai merge pe aºa o vreme pe câmp. La Iaslovãþ, se adunã iarãºi comitetul.
�Gata, întoarcem foaia. Mergem în direct�. Bine, dar cu Suceviþa, care
strânsese o droaie de invitaþi, ce va fi? Nimeni nu poate rezolva o aºa situaþie,
decât numai Dumnezeu. Pânã seara, un echipament complet vine în
întâmpinarea nevoii Suceviþei. Deºi montatã în grabã, semnalul e de nota 10.
La Iaslovãþ însã, comitetul umblã prin ploaie sã-ºi mobilizeze membrii, sã
împartã invitaþii, sã întindã afiºe... Aºa le trebuie! Mare e mila lui Dumnezeu:
de cu searã, plouã cu invitaþi. De la 25 în prima searã, au ajuns la 68. E mare
interes. Vin ºi copii de ºcoalã, chiar ºi cu pãrinþii. Unii vizitatori sosesc cu
mult timp înainte, ca sã aibã loc bun: duminicã (12 septembrie), cu douã ore
înainte de program aºteptau deja 6 persoane în adunare. Printre cei prezenþi
este ºi prezbiterul penticostal. Ce se mai opintea anul trecut sã împiedice pe
ai lui sã vinã la NET. De data asta, e nelipsit ºi-i place! NET-ul are un aºa
succes în zonã, încât comitetul pocãit se ºi gândeºte la o reluare a programului
la Cãminul cultural.�

Muntenia

Leu nevãzut
�Când a auzit cã emisiunile prin satelit vor ajunge ºi la ei, sub munte,

la Slon (Prahova), doamna Valeria s-a bucurat ca de o veste bunã. În seara
de deschidere, îmbrãcatã ca de zile mari ºi cu invitaþia în mânã, a pornit spre
adunare, când... pãºind de poartã, cãzu rãu de tot. În loc de adunare, în
seara aceea ajunse la spital, cu mâna frântã. Dar mai chinuitor decât tot
necazul este valul de îndoieli care îi muncesc inima: Oare de ce? Oare nu
trebuia sã fi primit invitaþia? Sau, poate, e mânia vrãjmaºului? Este nevoie de
rugãciune pentru Valeria, ca ºi pentru atâþia, pierduþi la rãscruce...�

a consemnat Lucian Cristescu, Dir. Asociaþia Pastoralã  a Uniunii Române

Opinii ale participanþilor din Slobozia, Ialomiþa

Oana Manase, 16 ani. Oana este clasa a X-a. Ea a participat ºi la
câteva din seminariile Net�96 ºi Net�98. Acum însã înþelege mult mai bine
mesajul Bibliei. Completeazã chestionarele ºi rãspunde ºi în salã atunci
când acestea se discutã. Ne rugãm pentru ea ca sã poatã participa la toate
seminariile, în ciuda programului ºcolar încãrcat. �Imi plac mult seminariile.
Cel mai mult m-a impresionat materialul despre semnele timpului ºi
Apocalipsa, din seminarul 3. Doresc sã realizez cele 12 prezenþe pentru a
avea Biblia mea!�

ªerban Codrin, poet. Domnul Codrin este unul din binecunoscuþii
poeþi ºi profesori ialomiþeni. Ne amintim cu plãcere de participarea dânsului
la inaugurarea comunitãþii noastre în 1996. De câtva timp dânsul este nelipsit
de la Bisericã ºi este foarte încântat de seminariile lui Mark Finley.

�Este extraordinar ceea ce se prezintã aici! Cu siguranþã ºi alþii ar
trebui sã prezinte astfel de materiale din Biblie. Studiul Bibliei este foarte
complex ºi necesitã mult studiu, culturã ºi inspiraþie.�

Stãnescu Georgeta. �Aceste seminarii sunt binevenite. Am citit Biblia
ºi am mai participat înainte la studiile Martorilor lui Iehova. De câtva timp fetiþa
mea vine la Biserica Adventistã cu prietenii noºtri Mariana ºi Nelu, iar acum
am venit ºi eu la aceste seminarii. Am fost impresionatã de materialele
prezentate.�

Hâj Liliana ºi Cristea Cristina. �Suntem pentru prima datã în Biserica
Adventistã la invitaþia familiei Gâb. Impresiile noastre sunt bune. Am
descoperit lucruri deosebite pentru suflet. Sunt lucruri noi pe care le-am aflat
ºi dorim sã participãm pânã la sfârºit.�

Dumitru Victor, Minodora ºi Ionuþ.  Ionuþ, unul din cei 6 copii ai
dânºilor, a participat de câtva timp Sabat de Sabat la Adunare, iar acum este
gata pentru botez! Ionuþ scrie ºi poezii, pe care le-am publicat în revista UNU.
În a cincea searã de seminarii au sosit ºi pãrinþii sãi, din comuna Traianu.

Minodora: �Suntem pentru prima datã aici, ºi am fost impresionaþi de
ceea ce am vãzut ºi auzit. Eu am rude la penticostali ºi am mai auzit din
Biblie, dar soþul meu nu a fost niciodatã pânã acum.�

Victor: �Mi-a plãcut mult ºi doresc sã mai venim ºi sã ne hotãrâm pentru
a urma calea Domnului. La noi la ortodocºi nu am auzit studii atât de
interesante.�

Mocanu Aurelia.  Doamna Mocanu a participat la toate seminariile
Net anterioare. Când a fost anunþatã de aceste seminarii ale lui Mark Finley
a fost foarte bucuroasã pentru cã le-a apreciat foarte mult ºi în 1996.  �Imi
place totul, seminariile sunt deosebite. Sper sã ajung ºi la Bucureºti în sala
unde se prezintã seminariile!�

a consemnat Lucian Mihãilescu, Slobozia



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 8-9, August-Septembrie 1999

Tucker 06. de L.E.Tucker
traducere: Valeriu Burciu

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.25/ 36-37  Tucker 06.

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 25 (36-37)

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 ?

Cel care a fost cândva necurat, acum s-a curãþit. El a fost
egoist, aspru, cuvintele lui erau grosolane ºi crude. Acum el este
politicos ºi vorbirea lui este diferitã de cea dinainte. Cândva el
ura lucrurile bune ºi pe oamenii buni; acum îi iubeºte. Cândva
era sclavul bãuturilor alcoolice ºi viaþa sa era pe drumul ruinii.
Acum el este liber ºi a obþinut o biruinþã completã asupra lor.
Am vãzut bãrbaþi ºi femei fãcând aceasta experienþã minunatã.
Prietene, ºi tu poþi avea aceastã experienþã numai dacã vei face
aceºti trei paºi cu Isus. Chiar astãzi poþi face aceasta. Isus vrea
sã te ajute. El este nerãbdãtor sã te ajute ºi sã te elibereze de
toate pãcatele ºi obiceiurile rele. Tu poþi cunoaºte cu siguranþã
dacã toate pãcatele tale au fost iertate ºi dacã te-ai nãscut din
nou; dacã Hristos trãieºte viaþa Sa de ascultare în tine ºi dacã tu
eºti pregãtit pentru cer.

    - continuare -

Doamne...� În sfârºit, omul a izbucnit într-un torent de mãrturisiri
ºi a invocat fãgãduinþele lui Dumnezeu pentru iertare. Atunci cu
o credinþã simplã de copil, el a zis: �Doamne, vino în viaþa mea ºi
ia controlul asupra ei. Fã din viaþa mea ceea ce trebuie sã fie...�
Nu a mai zis nici un cuvânt. Atunci pastorul a auzit o miºcare ºi
ºi-a deschis ochii. A vãzut cum omul se ridicase ºi stãtea în
picioare cu un zîmbet pe chipul sãu. Omul a luat mâna pastorului
într-a sa ºi a zis: �Pastore, merge! Merge!� Da, Hristos prin Spiritul
Sau, a venit înãuntru ºi a luat controlul. Hristos a iertat pãcatele
acestui om ºi el a cunoscut bucuria ºi pacea primirii lui Hristos în
naºterea din nou. În cîteva zile dupã aceea, el ºi soþia sa s-au
împãcat ºi recãsãtorit. Dupã 4 sãptãmâni amândoi au fost
botezaþi în Hristos ºi s-au unit cu biserica.

Prietene, Dumnezeu poate face acelaºi lucru azi pentru
tine. Aminteºte-þi cã mântuirea Lui lucreazã. La ce stadiu te
gãseºti faþã de cei trei paºi? Eºti iertat de toate pãcatele tale?
Eºti de partea lui Dumnezeu chiar acum? L-ai lãsat pe Hristos
sã intre înãuntrul inimii tale? Ai fost nãscut din nou? Trãieºte El
viaþa Sa de ascultare în viaþa ta?

Prietene, nu vei fi fericit pînã nu vei începe cãlãtoria spre
cetatea lui Dumnezeu. Chiar acum porneºte înainte cu Hristos.
Isus aºteaptã ºi doreºte sã întorci întreaga ta viaþã spre El. Vino
la El acum! EL va fi bucuros sã te primeascã. Bucuria Lui va fi
deplinã în tine.
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Dacã Hristos este Domnul vieþii mele, este privilegiul meu
sã am puterea Sa care sã-mi cãlãuzeascã viaþa. Singura cale
da a asculta de Hristos este sã-L am pe Hristos în inima mea.
Prietene, când ai fãcut primul pas (iertarea pãcãtelor) ºi pe al
doilea (naºterea din nou), în mod automat vei face pe al treilea
(mergerea cu Hristos în ascultare). Când ai primit pe Hristos, vei
vrea sã-L asculþi pe El. Nu putem merge cu El dacã nu pornim.
Oare de ce nu ai porni ºi tu acum?

4. �MERGE, MERGE!�
Mântuitorul meu aºteaptã sã facã pentru tine ceea ce a fãcut

ºi pentru alþii. Dupã ce a predicat despre acest subiect, o tânãrã
i-a spus pastorului: �Doresc ca soþul meu sã audã aceasta! Aþi
vrea sã-i spuneþi ºi lui?� Pastorul a fost de acord cu aceastã
propunere. Atunci femeia a izbucnit în lacrimi când dãdea
indicaþiile necesare pentru ca pastorul sã ajungã la cãsuþa soþului
pe deal unde el locuia de când cei doi au divorþat. Dimineaþa
urmãtoare pastorul însoþit de un evanghelist au plecat pe un drum
de þarã pânã la adresa indicatã de acea tânãrã femeie. De abia
au oprit motorul ºi au deschis uºa maºinii, când, un om voinic a
îndreptat pistolul spre pastor, întrebând: �Ce vrei?� În acele
momente inima pastorului bãtea tare; în gând ºi-a fãcut o scurtã
rugãciune ºi a zis omului: �Sunteþi domnul Broadbent?� Rãspunsul
sãu mormãit a fost: �Da, ºi ce vrei?� Pastorul s-a recomandat
cine este ºi a zis: �Soþia dumitale încã te iubeºte ºi m-a rugat sã
vin ºi sã citesc aceastã Biblie cu dumneata.�

El a râs, spunând: �De ce? Eu nu cred nimic din aceasta
Biblie�. Pastorul întrebã liniºtit: �Domnule, ai citit vreodatã Biblia?�
�Nu! Dar cu siguranþã am citit multe cãrþi împotriva ei�, a replicat
el. Pastorul a dat o sugestie: �Pentru soþia dumitale care încã te
iubeºte si pentru dumneata însuþi, putem merge în casã ºi sã
citim câteva pasaje Biblice pe care soþia dumitale le-a solicitat?�

Cu un semn afirmativ din cap, el a spus: �Bine, veniþi, dar aceasta nu
vã va aduce nici un rezultat!� Pastorul a rãspuns: �Mulþumesc, poate
nu mã va ajuta pe mine cu nimic, dar noi ne rugãm sa fie o minunatã
binecuvântare pentru dumneata�.

Pastorul era fericit vãzând cã pistolul a fost plasat într-un cui
dupã uºã când au intrat în casã. Dupã ce s-au aºezat, pastorul a citit
câteva fãgãduinþe minunate ale puterii lui Dumnezeu de a transforma
pe om, dar domnul Broadbent a rãspuns: �Deja aceasta nu merge
pentru mine. E ceva prea uºor�. Atunci pastorul întreabã: �Domnule
Broadbent, ai chemat vreodatã pe Isus sã vinã în viaþa dumitale?�
�Nu, niciodatã�, a raspuns el.

Dupa ce a amintit experienþele despre
ceea ce a fãcut Dumnezeu pentru Petru,
Pavel, ºi Maria Magdalena ºi a descoperit
minunata iubire pe care Dumnezeu a arãtat-
o prin Isus Hristos, pastorul a observat o
lacrimã ce se forma în colþul ochiului sãu.
Totul era liniºtit. Niciunul nu vorbea. Pastorul
ºi evanghelistul se rugau în tainã ºi Spiritul
Sfânt îºi fãcea lucrearea Sa.

Apoi pastorul a zis: �Domnule
Broadbent, eu vreau sã pun chiar acum la

încercare pe Dumnezeul meu�. Lacrimi se rostogoleau pe obrazul
sãu când el a întrerupt: �Dar nu sunt sigur dacã existã Dumnezeu!�
Ca ºi cum n-ar fi auzit aceasta, pastorul spuse: �Vreau sã cunoºti
pacea ºi bucuria care vin din iertarea pãcatelor, acea liniºte a sufletului
ce are loc când omul primeºte pe Isus Hristos ca Domn al vieþii sale.
Aº dori sã îngenunchiem ºi sã rugãm pe Isus sã vinã, prin Spiritul
Sãu, chiar acum în viaþa dumitale�. Acel om înalt    s-a plecat pe
genunchi. El zicea: �Nu ºtiu sã mã rog�. Pastorul s-a rugat scurt ºi a
zis: �Acum repetã dupã mine: �O, Dumnezeule�... Dar nu a fost nici un
rãspuns din partea sa; doar plânset. Din nou pastorul a început: �O,


