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de Alexandru D. Jercan, Fetesti

DIAGONALÃ

Rezolvare rebusului �Cursuri�:
Orizontal:1)Inimos - NI. 2)Emaus - Gen. 3)Romb - Plat. 4)Biblice. 5)Stila
- STN. 6)Arca - Cais. 7)LA - Tri. 8)Isaia - Tav. 9)Mac - Uliþe.
Vertical:1)Ierusalim. 2)NMO - Trasa. 3)Iambic - Ac. 4)Mobilaþi. 5)Os - Ba -
Râu. 6)PL - Ci. 7)Glisa - Ti. 8)Neactivat. 9)Intensive.
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A) Primãvara vieþii. B) Viitorul bisericii lui Dumnezeu. C)
Alegere: oi ºi capre, grâu ºi neghinã, peºti buni ºi peºti rãi. D) Petru,
cel cu cheile, în concepþie ortodoxã. E) Vas pentru cenuºa morþilor
arºi (plural). F) Pe jumãtate, þintit..! G) Sparþi, pe o parte..! H) Ete..!

Orizontal ºi vertical: 1)
Marea cea mare. 2) Camporee,
tabãrã sau festival, pentru
companioni. 3) Tãiaþi dintr-un tot.
4) Neomenoasã, crudã. 5)
Strigatã cu glas tare. 6) A
rãspândi un parfum deosebit. 7)
Cretã fãrã un capãt sau... nume
feminin ! 8) Aflaþi în viaþã. 9)
Nete..! 10) Aia..!
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Suplimentul PRIETEN  îl puteþi extrage din revistã pentru a-l oferi
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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)

�Internet spre cer� prezintã pe Internet aceste seminarii în limba romãnã!

http://www.intercer.ro

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; e-mail: azs@cicnet.ro)

http://www.intercer.ro

�INTERNET SPRE CER�
SLOBOZIA
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 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

 1.Seminarul "Speranþã pentru Generaþia 2000" a fost un succes, mai
ales având în vedere secularizarea accentuatã a societãþii româneºti. Este însã
un succes neterminat. Este ca în agriculturã: ari, semeni, îngrijeºti ogorul,
Dumnezeu face bobul sã încolþeascã ºi dã ploaia ca sã creascã, cultura se
coace, este culeasã, ºi pânã aici totul este un succes. Dar treaba nu se terminã
aici. Generaþia 2000 a primit speranþa, însã þine în mare mãsurã de noi ca aceastã
speranþã sã nu fie dezamãgitã. Ce vom face cu aceºti tineri care L-au ales pe
Dumnezeu sã le conducã viaþa? Vom fi dispuºi sã-i înþelegem, sã ne luãm timp
pentru ei ºi sã ni-i facem prieteni, sau îi vom apostrofa cu prima ocazie când vor
veni la bisericã pentru faptul cã nu se îmbracã potrivit?

 2.Cel mai emoþionant moment a fost ºi cel mai dificil - la incheierea
seminarului de Diabet. Am prezentat noile recomandãri ale Asociaþiei Americane
de Diabetologie (ADA), care sunt foarte favorabile dietei vegetariene ºi care
contravin recomandãrilor nutriþionale care se dau încã la noi în þarã. La sfârºit
circa 30 de diabetici au rãmas pentru a-mi arãta carnetele cu meniuri ºi
recomandãrile alimentare pe care le aveau de la medicii lor (unii mari profesori
universitari). ªi imi spuneau: "a fost foarte clar, în sfârºit am înþeles ce este
diabetul ºi de ce apare, dar noi ce facem acum? ªi dacã nu mai respectãm
recomandãrile lor, la cine sã ne ducem?" Doi dintre ei mi-au cerut documentaþia
de la ADA pentru a le duce medicilor lor. Am realizat atunci cât de multã nevoie
au aceºti oameni de noi. Am luat hotãrârea sã fac tot ce pot pentru a putea sã
îi ajut pe aceºti oameni care suferã de o boalã atât de temutã. Voi încerca în
viitorul apropiat sã obþin o competenþã în boli de nutriþie ºi metabolism.

3.Aº încuraja pe orice tânãr sã foloseascã timpul de aur al tinereþii pentru
a se dezvolta armonios. Acum e timpul pentru dezvoltare fizicã, pentru

Gily Ionescu, Dir. Departament Sãnãtate, Uniunea Românã

- În India, numãrul populaþiei creºte anual cu 36 milioane ºi în anul 2012 va fi
cea mai populatã þarã.
- Sistemul imun este fortificat printr-o atitudine optimistã ºi echilibratã.
- Un tren cu 40000 de pahare cu apã circulã în noi în fiecare zi. Nu-l opriþi,
alimentaþi-l!
- Þinta propusã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) este: �sã dea ani
vieþii ºi sã dea viaþã anilor�.
- Magneziul este un adevãrat balsam pentru nervi, iar ceapa fluidizeazã sângele
ºi are efect antiarterosclerotic.
- Salatele de fructe îºi vor pãstra culoare vie dacã vor fi stropite cu suc de
lãmâi, iar gustul se va îmbunãtãþi.
- Amorþeala mâinilor ºi picioarelor se datoreazã, adesea, lipsei vitaminei B
provocatã de o alimentaþie incorectã ºi de consumul de alcool.
din Buletinul Informativ Adventist editat de Conf.Transilvania de Sud, Dan Viorel

În acest numãr continuãm sã vã prezentãm ºi alte opinii pe marginea
seminarului Fapte 2000 . 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
ªtiaþi  cã . . . ???

Clãtite cu dovlecei
1 dovlecel, 2 ouã, o ceaºcã de lapte ºi una de fãinã,

mãrar, piper, unt ºi sare.
Se face aluatul de clãtite. Dovlecelul se curãþã ºi se dã

prin rãzãtoarea marea. Se scurge de apã ºi adaugã mãrarul
tocat, piperul ºi sarea. Se rumenesc pe o parte ºi pe alta, se
presarã pe fiecare brânzã rasã ºi se împãturesc în patru.

CERERI DE RUGÃCIUNE

Doresc sã mulþumesc tuturor celor care s-au rugat pentru familia noastrã.
Deºi rezultatul nu afost cel aºteptat de noi adicã însãnãtoºirea tatãlui meu;

ci moartea lui, îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru felul cum a condus lucrurile ºi
pentru puterea pe care ne-a dat-o în aceste momente grele. El a promi cã
toate lucrurile lucreazã spre binele celor ce se tem de El.

Cu dragoste frãþeascã, Mariana Boariu, Sibiu.

Interviuri...



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 10-11, Octombrie-Noiembrie 1999

Evanghelia
prin

Internet

4 21

Interviuri...

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
123456789012345678901234567890121234567890Mesaje primite pe Internet

1.Seminarul "Speranþã pentru geneneraþia 2000" a fost puternic în
prezentare, bine argumentat si îmbibat cu Spiritul lui Hristos.

Pentru mulþi participanþi a însemnat un moment de cotiturã în viaþa
personalã. Acest lucru este valabil ºi în cazul celor aproximativ 60 de participanþi
din grupa musafirilor, cât ºi la masa cea mare de oameni din rândul membrilor.
ªi pentru mine...!

Dovada : din cei 60 urmeazã la pregãtirea pentru botez 18-20. Este un
procent destul de mare. Dacã pânã acum la ora de rugãciune participau doar
aproximativ 250 de membri, acum depãºesc 450.

Cred cã este vorba de stropii ploii târzii care au început sã cadã ºi care
se va termina într-o ploaie abundentã, dacã se va menþine acest spirit. Dacã va
fi doar un entuziasm de moment se va termina în apostazie.

 Mã ataºez grupului din biserica care "geme ºi suspinã....." Aºteptãm
înviorarea de sus!

2.Au fost trei. Primul, când în prima searã au început sã vinã invitaþii care
parcã nu se mai terminau. Iar în a doua ºi a treia searã când au rãmas pe-afarã
tot atâþia câþi erau înãuntru. Ne-am aºteptat cam la 250-300 de persoane, dar
credinþa noastrã a fost cu mult depaºitã.

Un al doilea eveniment cu încãrcãturã emoþionalã a fost moartea fr. Dan
Soare chiar atunci când îºi trãia cele mai fericite momente din viaþã, întâlnirea
cu singurul lui copil dupã patru ani ºi jumãtate.

Cel de-al treilea eveniment cu maximã încãrcãturã emoþionalã a fost
când fr. Mark Finley a fãcut apelul pentru decizia de botez. Aproximativ 28-32
de persoane au luat decizia de a demonstra ataºamentul lor faþã de Cel pe care
l-au rãstignit prin acþiunile lor din trecut. Unii au fost retinuþi ºi n-au avut puterea
de a pãºi printre cei curajoºi, dar dupã aceea au rupt lanþurile mândriei ºi ale

consolidarea deprinderilor de studiu biblic, acum e timpul pentru a învãþa o limbã
strãinã, pentru a merge la facultate sau a învãþa o meserie. Deºi abia am trecut
de 30 de ani, regret fiecare zi ºi orã irosite fãrã rost în timpul adolescenþei, ºi Îi
mulþumesc mereu lui Dumnezeu pentru cã a scos în calea mea oameni care m-
au ajutat sã perseverez în învãþarea limbii engleze, în studiul Bibliei ºi al Spiritului
Profetic etc. În fine, nu vã pripiþi atunci când este vorba de alegeri importante: cu
cine vã veþi cãsãtori, ce carierã veþi urma, unde vã veþi stabili. Rugaþi-vã staruitor
pânã ce aveþi certitudinea cãlãuzirii divine înainte de astfel de decizii. Ele vã pot
influenþa pozitiv sau negativ cursul vieþii.

Titi Gâdea, pastor, Com.Românã Madrid, Spania Uniunea Adventistã Românã
http://www.adventist.ro
�Internet spre cer�, Slobozia
http://www.intercer.ro
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv
Biblia Cornilescu Online
http://www.intercer.ro/biblia
Scrierile E.G.White Online
http://www.intercer.ro/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.intercer.ro/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://www.intercer.ro/scoar
Revista  �Echilibru�
http://www.intercer.ro/echilibru
Conferinþa Transilvania de Nord
http://ctn.codec.ro
Biserica Adventistã Atlanta, Georgia
http://www.tagnet.org/sdaromanianchurch
�Telefonul Speranþei SOS�, Tg.Mureº
http://www.intercer.ro/sos

Radu Iliescu, Botoºani. Am citit �Hristos, Lumina Lumii� ºi �Tragedia
veacurilor�. M-au ajutat mult, ºi le consider douã lucrãri de referinþã în teologie.
Doresc sã punem pe site-ul nostru Biblia ºi cãrþi de-ale Ellenei White.

Pady. Am citit în mare parte paginile dumneavoastrã de pe Internet ºi
sunt impresionat de conþinutul lor ºi varietatea subiectelor prezente aici. Vreau
sã vã împãrtãºesc convingerea mea despre marea importanþã a ceea ce faceþi
ºi vã doresc sã aveþi  posibilitatea sã îmbogãþiþi acest site din ce în ce mai mult
în conþinut. Inchei aici, asigurandu-vã încã odatã de aprecierile mele.
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interviuri realizate 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.intercer.ro/stiri

ruºinii ºi au început sã participe la pregãtirea pentru botez. Prin aceasta au
dat pe faþã lupta lor lãuntricã. Atunci am simþit mângâierea divinã care adia
peste comunitate.

 Dacã fiecare searã ºi-a avut emoþiile ºi momentele de vârf, seara
aceea ºi-a depãºit aºteptãrile.Spre cine am putea îndrepta recunoºtinþa
noastrã? Cine ar merita închinarea în asemenea împrejurãri ? Pe cine am
putea sã aducem în centru ? Existã un singur rãspuns : pe CEL pe care
fiecare seminar L-a scos în evidenþã, cu mâinile întinse pe lemn, mâini care
mai aºteaptã ºi acum pe cei care n-au venit încã,  ºi mai întârzie, sã poatã
gãsi scãpare . Pe EL îl adorãm, pe EL preamãrim, LUI ne închinãm, Numele
LUI îl proslãvim!!!

3.În tinereþea mea am cãutat fericirea pe drumuri strãine. Am fost
ispitit ºi am dat curs ispitelor pânã într-o zi, când din poziþia incomodã în care
mã gãseam faþã de Isus, EL m-a întors cu faþa spre EL (nu ºtiu cum, dar a fost
o realitate), în momentele când nici pãrinþii mei ºi nimeni din cei ce mã cunoºteau
nu mai puteau crede. Tocmai eu, sã spun ceva celor din geneneraþia 2000? Nu
cred cã voi putea sã spun prea mult, voi încerca însã...

La botezul din 25 septembrie 99, de aici din Coslada-Madrid,15 din cei
22 botezaþi, au fost tineri. În districtele din þarã, procentul era asemãnãtor,
ceea ce mã face sã cred cã Dumnezeu are un plan cu aceastã generaþie de
tineri.

Dacã ne gândim bine, o parte importantã din grupul apostolilor era
formatã din tineri. În toate generaþiile Dumnezeu ºi-a avut tinerii Sãi pe care a
contat ºi cu care a colaborat. Pentru geneneraþia din urmã EL a fãgãduit
lucruri mari pentru cei care îl aºteaptã. ªi noi credem cã a sosit vremea ca
Ioel 2,28-29 sã se împlineascã, "tinerii ºi tinerele noastre...". Biserica ce îl
aºteaptã pe Domnul sã vinã, are ca profet o femeie care a fost chematã la
slujire la vârsta cea mai fragedã. Aceasta spune mult pentru aceastã
"geneneraþie 2000". Eu cred cã DUMNEZEU Îºi are printre cei mai simpli ºi
aºa-zis �neînsemnaþi� tineri din comunitãþile noastre, adevãrate comori pe
care EL le va folosi la vreme potrivitã.

În nici o altã generaþie Evanghelia nu a fost scrisã, nu pe suluri de
hârtie, ci în inimi gata sã-L lase pe El ca Domn al vieþii lor, ca în "generaþia
2000". Este un semn specific cã fãgãduinþele LUI sunt "Da ºi Amin!"

Dragi tineri, ceea ce generaþia noastrã n-a reuºit... reuºiþi voi! Nu suntem
geloºi pe voi, ci ne rugãm pentru succesul vostru. Culmile vã aºteaptã! Slava
Îngerului din Apocalipsa 18 este pe punctul de a apare, voi puteþi fi beneficiarii
acestei fãgãduinþe!

            Succes! Succes!! Succes!!!

Atlanta, Georgia, SUA...[ANN]
Rata fumatului la tinerii americani a
crescut, raporteazã Centrul de Control ºi
Prevenirii Bolilor (CCPB). Între 1990-1997,
numãrul fumãtorilor din grupa de vârstã
18-24 ani a crescut de la 4% la 28,7%.

Aceastã grupã de vârstã, care
a crescut în era campaniilor publice
anti-fumat, a reclamelor anti-þigarete ºi
a campaniei de legi referitoare la tutun,
a avut cea mai semnificativã creºtere
din toate grupele de vârstã din sondaj.

�Suntem îngroziþi de aceastã
ºtire,� declarã Dr. DeWitt Williams din
partea Bisericii Adventiste. �A sosit
timpul sã redublãm eforturile Bisericii
Adventiste în educarea tinerilor despre
pericolul fumatului.�

Williams, care conduce
Departamentul Sãnãtate ºi Temperanþã
al Bisericii Adventiste Nord America,
spune cã Biserica are o tradiþie în
dezvoltarea metodelor inovatoare,
efective de a ajuta oamenii sã renunþe
la obiceiul fumatului. �Astãzi, mai mult
de 20 de milioane de oameni din lumea
întreagã au renunþat la fumat prin
programe ca Planul de nouã zile
�Respiraþie liberã� care a fost iniþiat de
Biserica,� spune Williams. �ªi este
esenþial ca noi sã ne îndreptãm
eforturile înspre tineretul Americii.�

Tot din ºtiri: - femeile fumãtoare
au un risc mai mare de apariþie a
cancerului datorat tutunului, potrivit unui
raport efectuat de Biroul Naþional pentru
Statisticã Brazilian. Un studiu fãcut pe
459 femei si 541 bãrbaþi peste vârsta

Biserica Adventistã rãspunde
 fumatului în creºtere printre tineri

de 60 de ani aratã cã 4,1% dintre
femei aveau tumori maligne,
comparativ cu 1,9 % la bãrbaþi.
Cancerul gurii ºi al buzelor a fost
de asemenea mai întâlnit în grupul
de femei.

- Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii a anunþat un plan de
introducere a unei puternice campanii
publicitare anti-fumat în þãrile în curs
de dezvoltare. Reclamele, care
parodiazã imaginea �barbatului
Marlboro� au fost fãcute în ºase limbi
ºi vor fi prezentate în 191 de þãri.
Acesta este un rãspuns la faptul cã
numãrul fumãtorilor creºte cu 3,4%
anual în þãrile în curs de dezvoltare
ºi industria tutunului se extinde pe
noi pieþe.[Bettina Krause]

Interviuri...
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�O istorie subiectivã a muzicii în Biserica
Adventistã de ziua a ºaptea din România� Aerul

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

Notaþi cu atenþie urmãtoarele
date comparative.  Specialiºtii
apreciazã cã mai puþin de 10% din
totalul cancerelor de plãmân sunt
datorate poluãrii mediului în timp ce
fumatul este cu certitudine vinovat
pentru 80-90% din totalul cancerelor
pulmonare. (Cecil) În România, date
recente (1994) estimeazã cã fumatul
este responsabil pentru 48% din totalul
tuturor formelor de cancer, nu numai
de cancer pulmonar. De aceea, fãrã
ezitare, putem considera fumul de
þigarã, poluantul cel mai periculos pe
scarã mondialã ºi naþionalã. (Peto)

Frunza de tutun este verde, ca
toate celelalte plante. Cum este posibil
ca o frunzã ca toate celelalte sã fie
atât de periculoasã? Analizele au
arãtat cã frunza de tutun, chiar fãrã sã
fie aprinsã, conþine circa 1000 de
subsþante chimice diferite. ªi într-
adevãr, chiar folosirea tutunului sub
formã de tutun de mestecat, sau
prizat, este nebãnuit de vãtãmãtoare.
Oricum, fumatul este ºi mai dãunãtor.
Capãtul aprins al þigãrii este un
adevãrat combinat chimic.  Dacã aºa
cum am menþionat mai sus, frunza ca

atare, conþine circa 1000 de substanþe
chimice, fumul de þigarã conþine peste
4000 mii. Cele mai cunoscute
componente sunt: gudronul, nicotina
ºi monoxidul de carbon.

Pentru a înþelege mai bine
efectele fumatului asupra sãnãtãþii, sã
ne aducem aminte pe scurt, cum este
alcãtuit aparatul respirator.  Nasul,
faringele, laringele, traheea ºi
bronhiile, alcãtuiesc cãile respiratorii,
acele canale care conduc aerul spre
plãmân. Plãmânul este format din
niºte sãculeþi cu pereþi foarte fini,
sãculeþii alveolari. Cãile respiratorii au
fost concepute în aºa fel încât sã
purifice aerul care trece prin ele.
Majoritatea cãilor respiratorii sunt
cãptuºite cu celule de formã
prismaticã în numãr foarte, foarte
mare.  Aceste celule sunt prevãzute
la capãtul dinspre interiorul tubului
respirator cu niºte peri fini, numiþi cili
vibratili.Aceºti cili vibratili funcþioneazã
ca niºte mãturi minuscule, eliminând
impuritãþile spre exterior. Printre
celulele prismatice  sunt aºezate din
când în când, celule de forma unor
butoiaºe, care secretã mucus.

Adevãrata democraþie înseamnã
libertate de gândire, respectarea
sensurilor din cuvintele pline de
înþelepciune - �audiatur et altera pars�
ºi �sine ira et studio� - toleranþã, a nu
rãspunde la invectivã cu invectivã ºi, mai
ales, a fi conºtient cã nimeni nu deþine
singurul adevãr! Acestea sunt gândurile
care m-au condus, când am scris
aceastã laconicã recenzie dedicatã
cãrþii: �O istorie subiectivã a muzicii din
Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea
din România� de Cezar Geantã. Autorul
ne oferã teme admirabile, scrise cu o
ardentã dãruire, care sunt urmãtoarele:
Prefaþã, Primele contacte cu muzica,
Întâlnirea cu Marea muzicã, Ucenicie
la maeºtrii muzicii româneºti,
Începuturile muzicii religioase culte în
Biserica A.Z.ª. din România, ªcoala de
muzicã religioasã de la Biserica Popa
Tatu, ªcoala de muzicã religioasã de la
Biserica Grant, ªcoala de muzicã de la
Biserica din Piatra Neamþ, Compozitorii
adventiºti din România:Horst Gehann,
Mircea Diaconescu, Valeriu Burciu; Alþi
compozitori adventiºti; Colecþii de lucrãri
corale advente; Muzicieni - maeºtri
consacraþi ºi tinere speranþe; Tineri
laureaþi la Festivalul ºi Concursul
muzical literal de la Bacãu ºi Ploieºti;
Concursul de muzicã coralã ºi
religioasã �Laudae Domini�; Formaþii
instrumentale de tip clasic; Lista elevilor
profesorului Cezar Geantã care au ales
ca profesie muzica; Lista pianiºtilor cu
care am colaborat de-alungul anilor;

Doru Popovici, compozitor,Bucureºti

Profesori, pedagogi, membri ai
Bisericii A.Z.ª. din România; Formaþia
coralã de camerã �Cantus Firmus�;
Pseudo-dirijorii; Colocvii, sesiuni de
comunicãri, simpozioane; Postfaþã.

Ca unul dintre compozitorii, a
cãrui operã a fost interpretatã de
muzicienii din aceastã constelaþie
religioasã -culminând cu emoþionanta
tãlmãcire datã piesei mele -�Imn
bizantin� -de corul din Piatra Neamþ,
susþin cã am citit cu o bucurie curatã.

Ca sã-l citez pe genialul
Constantin Brâncuºi - aceastã
laconicã scriere, poate avea drept
�motto� - �Non multa, sed multum�.
Volumul contribuie la ceea ce un tânãr
reprezentant al lumii Euterpei
accentua: -�La urma urmei, poate cã
aceastã carte nu este decât un pre-
text, în spatele adevãratei intenþii de a
ne uni prin artã�.

Prin muzica emoþionantã  - a
tuturor popoarelor - prin iubire christicã
ºi rugãciune fierbinte sã mãrim
suprafaþa liniºtii ºi a concordiei din
însângerata noastrã planetã.

Muzica adevãratã ne apropie de
Bunul ºi Omniprezentul Dumnezeu.

Nu se poate cânta ºi urî în
acelaºi timp !

Acest comentariu a fost prezentat la Radio
România Cultural, pe 27 mai 1999.

�Corespondenþe spirituale� New Start
SÃNÃTATE
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MESAJE

 de Eftimie Sârbu, Loma Linda, SUA de Mihai Goran, colportor, Câmpina
(va urma)

�CUM SÃ-ÞI MULÞUMESC ?�

Într-un muzeu ocidental, de artã, se aflã printre altele un tablou deosebit
care fascineazã majoritatea vizitatorilor care se opresc sã-l contemple.

Mesajul acelei imagini este impresionant ºi cercetãtor, deþinând parcã, o
putere care te îndeamnã sã iei o decizie.

Tabloul reprezintã un chip care exprimã iubire, multã iubire ºi care te
prriveºte în ochi cu o privire caldã ºi seninã. Suferinþa amestecatã cu mila duioasã,
se evidenþiazã deasemenea din conturul feþei, dar plinã de demnitate. Ici ºi colo,
într-un viu contrast se vãd picãturi de sânge care se preling... Pe fruntea nobilã,
brãzdatã de durere este îndesatã o coroanã de spini ascuþiþi.

Într-unul din colþurile de jos ale tabloului, se aflã o întrebare care cautã un
ecou ºi în inima ta: �Eu aceasta am fãcut pentru tine, dar tu...? Ce faci pentru
Mine ?...�

În faþa unui asemenea sacrificiu, eºti motivat sã rãspunzi într-un fel. Eºti
îndemnat sã valorifici cât mai mult aceastã iubire pe care ai primit-o ºi care se
cere împãrtãºitã.

Cea mai eficientã metodã de a-þi manifesta recunoºtinþa pentru aceastã
iubire, este de a duce solia ei cât mai multor suflete care se alfã în întuneric ºi
suferinþã, lipsite de orice perspectivã fericitã. Iubirea aceasta nu este doar pentru
tine, ci ºi pentru aceia care încã nu ºtiu de ea. Tu poþi fi un purtãtor de veºti bune,
ºi ai privilegiul de a-i anunþa pe aceºti oameni, cã o astfel de iubire, cu scopuri
veºnice le stã la dispoziþie.

Viaþa ta va fi plinã de satisfacþie ºi bucurie fãcând astfel, iar bucuria oamenilor,
trezitã de aceastã iubire, alãturi de bucuria ta, va avea ocazia sã întâlneascã mai
curând deplina bucurie a Persoanei din tablou. Tu poþi grãbi aceastã întâlnire.
Doreºti aceasta? Doreºti sã-i mulþumeºti personal celui care þi-a oferit-o?

 Dacã da, uite ce poþi face: poþi oferi o CARTE prietenilor, colegilor tãi,
care sã conþinã mesajul acestei iubiri.

Iatã o metodã:
CARTEA

Pagina misionarilor

De  asemenea,  cine  refuzã  ceva  din  întreaga  Biblie,  nu  are
Adevãrul ! (2 Timotei 3,16 ; Apocalipsa 22,18.19).  Apostolul  Pavel
chiar  ne  atrage  atenþia  asupra  acestui  fapt  atât  de  important,
zicând :  �Mã  mir  cã  treceþi  aºa  de  repede  de  la  Cel  ce  va
chemat  prin  harul  lui  Hristos,  la  o  altã  Evanghelie.  Nu  doar  cã
este  o  altã  Evanghelie ;  dar  sunt  unii  oameni  care  vã  tulburã,  ºi
voiesc  sã  rãstoarne  Evanghelia  lui  Hristos.  Dar  chiar  dacã  noi
înºine  sau  un  înger  din  cer  ar  veni  sã  vã  propovãduiascã  o
Evanghelie,  deosebitã  de  aceea  pe  care  v-am  propovãduit-o  noi,
sã  fie  anatema.� (Galateni 1.6-8).

Dumnezeu  are  un  singur  Adevãr,  o  singurã  cale :  aceea
pe  care  a  mers  Domnul  Isus  Hristos !  El  are  un  singur  Popor,
o  singurã  Bisericã.  Despre  ea  stã  scris  la  Apocalipsa  14,12
astfel :  �Aici este rãbdarea sfinþilor,  care pãzesc poruncile lui
Dumnezeu ºi credinþa lui Isus.�

Sfinþi  sunt  numai  aceia  care  pãzesc  poruncile  lui
Dumnezeu,  ºi  au  credinþa  lui  Isus.  În  aceastã  privinþã  trebuie  sã
fim  foarte  atenþi.  Noi  trebuie  sã  avem  credinþa  lui  Isus,  nu  doar
sã  credem  în  El,  ºi  în  rest  sã  facem  ce  vrem  noi.  Aceasta
înseamnã  a  avea  doar  o  formã  de  credinþã . . .  ºi  astfel  de
credinþe  se  numãrã  cu  miile  în  zilele  noastre.

De  aceea,  iubiþii  mei,  nu  vã  lãsaþi  înºelaþi  de  nimeni.  Biblia
ne  învaþã  o  singurã  cale  spre  Împãrãþia  lui  Dumnezeu.  Mulþi  au
deraiat  azi  de  pe  aceastã  cale.  De  aceea  opriþi-vã,  ºi  verificaþi-
vã  în  lumina  ADEVÃRULUI,  ca  sã  ºtiþi  pe  ce  cale  mergeþi.

Pentru  aceasta  eu  vã  doresc  din  toatã  inima  binele  veºnic.

Meditaþie biblicã

�Un apel
Dumnezeiesc�

- continuare -
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Strategia lui Satana de a mânji sufletul

pastor , Gheorghe Urdaº, Bistriþa

(va urma)

Încearcã sã-þi maginezi fascinanta strategie a diavolului prin folosirea
TV-ului . Ameþeºte mintea fãcând-o sã se gândeascã la pãcat. Spre exemplu:

O situaþie în care diavolul creazã o situaþie artificialã prin care face
telespectatorii sã-ºi imagineze adulterul. Prin manipularea emoþiilor, Satana
poate transforma acel singur act într-un milion de pãcate reale de adulter
pentru cã milioane de oameni se vor proiecta  pe ei înºiºi în scena respectivã.
În mintea lor nu este doar o închipuire întrucât întreg organismul reacþioneazã.
Dumnezeu îi considerã pe aceºtia tot atât de vinovaþi ca ºi când ar fi sãvârºit
personal pãcatul. Astfel Satana nu trebuie decât sã lucreze la mintea celui
ce scrie scenariul; cu actorii pentru a produce cele mai atrãgãtoare, cele mai
captivante ºi mai emoþionante acþiuni. Din acel moment legile naturale ale
minþii intrã în rol, acþioneazã, ºi telespectatorii devin captivi  emoþional ori de
câte ori îºi permit sã priveascã.

Caracterul este suma toalã a gândurilor, simþãmintelor, alegerilor,
obiceiurilor ºi faptelor  noastre. Gândurile repetate se manifestã ele însele în
acþiuni. Acþiunile continuate instantaneu de alegeri repetate devin obiceiuri
întipãrite. Obiceiurile cultivate o perioadã îndelungatã de timp, formeazã un
caracter, iar un caracter determinã destinul nostru veºnic.

Este imposibil sã cultivi gânduri pãcãtoase (trupeºti, lumeºti ) ca apoi
sã  obþii  un caracter spiritual .

De aceea Solomon ne sfãtuieºte � Pãzeºte-þi inima mai mult decât
orice pentru cã din ea ies izvoarele vieþii � Prov. 4,23  În aceeaºi ordine de
idei, Pavel ne încurajeazã ca prin puterea Duhului � Fiecare gând îl facem rob
ascultãrii de Hristos  2Cor. 10,5

Cine are Controlul Minþii  noastre la TV.?�Care este  sursa realã când
discutãm despre televiziune, film  sau video? Cine controleazã  mintea ?
Cine sunt ºi ce viaþã au oamenii Hollywood-ului atât de populari în apariþiile
lor pe micile ºi marile ecrane ? Un studiu aratã cã dintre aceºtia : 51% sunt
pentru sau suþin avortul ca fiind nevinovat; 80% sunt în favoarea homosexualitãþii;
97% sunt deacord cu adulterul. Iatã, aºadar, cine dã tonul acestor influenþe...

Hollywood-ul & sfinþenia

Când m-am hotãrât sã scriu un
articol despre cum s-a desfãºurat
activitatea pentru construcþia Bisericii
de la Gura Vãii ºtiam cât este de uºor
sã conservi toate clipele frumoase
petrecute unii cu alþii ºi cã atunci când
îþi este dor poþi sã le retrãieºti. Acesta
este ºi unul din motivele pentru care
am ales sã scriu aceste rânduri, pentru
a vã împãrtãºi minunea.

La început... La început a fost
dezamãgirea. Afarã era o vreme teribil
de  descurajantã. Toatã noaptea
plouase înfundat, fãrã nici un fel de
zgomote. Nu era o ploaie frumoasã,
dimpotrivã, picãturile mici ºi scurte
care cãdeau perseverent aveau darul
de a pune la încercare rãbdarea oricui.

Totuºi chiar în acea dimineaþã
mohorâtã, echipa de la Slobozia a luat
iniþiativa. Au fost adunaþi oamenii ºi
mobilizaþi. Ce dacã ploua?! Trebuia
fãcutã treabã!

Când eºti tânãr obstacolele þi
se par minore, toate necazurile pot fi
uºor de înfruntat ºi în nici un caz nu
þi-e teamã de ploaie!

Aºa cã primul lucru spus la
ajungerea la Gura Vãii a fost acesta:
�Fraþilor, vreme bunã-rea, noi am venit!

Gânduri pentru inimã

La început
La treabã!�

ªi entuziasmul ne-a însoþit pe
tot parcursul acelei zile ºi ne-a motivat
ca tot ceea ce facem sã facem din
toatã inima. Restul nu mai conteazã.

Dacã a plouat sau nu îmi place
sã cred cã nu mai ºtim. Ceea ce ºtim
cu adevãrat este faptul cã s-a fãcut
treabã bunã ºi ne-am simþit bine. Nici
nu te puteai simþi altfel când totul a
început cu o rugãciune ºi când
constructorul nostru, dl.Mocanu a
bãtut primul þãruº în pãmânt, acolo
unde peste puþinã vreme urma sã fie
ziditã �o casã ce va fi locuinþa Ta,
Doamne, un loc unde vei locui pe
vecie� (aºa cum frumos spunea
Solomon cu câteva mii de ani în
urmã.)

ªi a fost o dimineaþã ºi a fost
o dupã amiazã: aceasta a fost ziua
întâi, duminicã 16 mai 1999.

              * * *
Dacã ne-ar fi spus cineva, mai

înainte, cã în momentul în care vom
începe construcþia bisericii de la Gura-
Vãii, atunci când ne vom aºtepta mai
puþin, vom avea parte de nenumãrate
surprize (gratuite ºi plãcute) probabil
cã am fi zâmbit uºor ironic cu un iz de
neîncredere.
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 extras din manualul � Plini de bucurie � , editat de C.A.R.D.

�Nu sunt bun
de nimic !�

Tânãrul pentru cãsãtorie

( va urma )

Sentimentul stimei de sine trebuie sã fie
altceva decât mândrie ºi automulþumire.
Mândria poate genera numeroase neajunsuri. Unul dintre acestea este
cã ne poate afecta capacitatea de a simþi care sunt nevoile celorlalþi.
Ea ne împovãreazã ºi ne face mai puþin iubitori. Mândria nu simte nici
o nevoie. Pe ea n-o intereseazã comuniunea cu Dumnezeu. O
persoanã plinã de sine va încerca sã devinã, �cineva� prin puterea
propriei voinþe, dar nu merge. Tot ce este bun vine de la Dumnezeu.
Numai lãsându-L pe El sã lucreze prin noi, putem mainfesta roada
Duhului. Atunci, sentimentul valorii de sine apare din abilitarea noastrã
de cãtre El. Acest gen de parteneriat cu Dumnezeu schimbã direcþia
dinspre eºec spre împlinire.

Multe probleme ale dezvoltãrii trebuie sã fie rezolvate în anii
adolescenþei. Una dintre acestea este formarea propriei indentitãþi. Pânã
acum, multe din câte ai fãcut au fost realizate ca fãcând parte din tipicul
familiei în care ai crescut. Acum începi sã decizi tu, ca parte distinctã,
ce vei face. De exemplu, acum eºti conºtient de utilitatea spãlatului pe
dinþi în prevenirea necazurilor dentare ºi faci aceastã treabã nu pentru
cã aºa spune mama sau tata. Mergi la bisericã deoarece acum vezi cã
îþi este de folos spiritual ºi social, nu pentru cã te iau pãrinþii cu ei.

Ai vãzut, poate, cã aceastã dezvoltare nu este un proces uºor.
Adeseori pendulezi între DA ºi NU, între POATE ºi SIGUR. Uneori e
posibil sã nu fii sigur pentru care motiv îþi schimbi atât de frecvent ideile
ºi simþãmintele. Dar asta face parte din chiar procesul creºterii. Unele
sentimente de nemulþimire de sine sunt o parte normalã a acestui proces.
Dar când ele devin copleºitoare,  atunci ceva nu este în regulã.

  ªi cu toate
aceste nu ne-a spus
nimeni, mai înainte,
surprizele s-au þinut lanþ
de �mica� noastrã

adunare (în devenire �mare�).
O surprizã foarte plãcutã, dar mai

ales neaºteptatã, nu a venit din partea
membrilor comunitãþii noastre, în general,
ci din partea bãtrânilor acestei comunitãþi
în special. Bãtrânii aceºtia ai noºtri, care
ne-au impresionat în fiecare zi tocmai
pentru cã nu s-au purtat deloc bãtrâneºte.
Cu cât i-am urmãrit mai mult, cu atât mi-
au lãsat impresia cã au fost �puºi� cu un
anume scop în comunitatea noastrã:
pentru a ne oferi exemplul lor ºi pentru a
demonstra cã (indiferent de vârstã)
realitatea te obligã sã mergi drept ºi
zâmbind înainte.

O altã surprizã a fost minunea prin
care oamenii (chiar ºi cei care sunt strãini
de cauzã) au rãspuns chemãrii ce li s-a
fãcut, de a contribui fiecare -mai puþin sau
poate mai mult- cu ajutorul de care este
în stare. În primul rând, pe parcursul celor
aproximativ cinci luni de construcþii, am
primit (ºi nu o datã ! ) vizita ºi implicit
ajutorul mai multor fraþi ºi surori din diferite
comunitãþi: Slobozia, Gheorghe Doja,

Movila, Feteºti, Perieþi, Traian. Apoi,
am întâlnit oameni pe care, sincer
vorbind, nu mã aºteptam sã-i vãd
vreodatã punând piciorul în curtea
viitoarei biserici. De la bãrbatul care
amestecã nisipul cu cimentul ºi pânã
la copilul care adunã pietricele cãzute
pe poteci, fiecare a avut câte ceva de
fãcut, ºi fiecare a fãcut acel �ceva� cum
s-a priceput mai bine.

Adunarea noastrã creºte
asemenea unei ciuperci dupã ploaie.
Oamenii continuã sã se minuneze de
unde vine dorul ºi dragostea aceasta
pentru lucrarea în slujba Domnului.
Aceasta pentru cã oamenii de azi (la
fel ca ºi cei din vremurile mai
îndepãrtate - vezi Exodul 35:29 - ) au
fost dispuºi sã ofere din darurile lor de
bunã-voie câte ceva, pentru cã �pe
fiecare în parte îl trãgea inima sã ajute
la lucrul poruncit de Domnul�.

Iar dacã în prima parte vorbeam
despre faptul cã �la început a fost
dezamãgirea�, astãzi au rãmas în
picioare doar rezultatele. Rezultate pe
care, dacã nu aþi fãcut-o pânã acum.
vã invit sã le vedeþi!

Lenuº ªerban, Gura Vãii

Gânduri pentru inimã
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 de Ramona Neghinã, Sibiu

Poezie Poezie

Cum sã rãscumpãr
 timpul pierdut ?

Aº vrea ca mâine sã fie ieri
ºi sã nu mai rãnesc
ºi sã nu mai doresc
lucruri inutile
pentru o viaþã mai hainã.
Dar timpul nu pot sã-l întorc din drum
ºi mã cuprinde teama de mâine.
Azi, acum, cât mai suntem,
cât mai sunt,
faþã în faþã cu veºnicia
vreau sã fiu schimbatã
prin dragoste,
pentru ca timpul sã treacã mai frumos
ºi sã fac voia Ta.

ani nu o mai cred... Ei ºtiu cã Moºul care vine în sania trasã de reni, care intrã
pe horn ºi aduce daruri, este o minciunã agreabilã...

Scurt istoric:
- În sec.II nici pomenealã de sãrbãtoarea Crãciunului. Irineu ºi Tertulian

îl omit din lista de sãrbãtori. Se ºtia cã pãstorii nu aveau cum sã vegheze în
Palestina pe câmp, noaptea, turmele în perioada solstiþiului... aceasta se fãcea
toamna!1 ...

- În sec.IV-V, urmându-se linia de a boteza sãrbãtorile pãgâne, pentru
a câºtiga adepþi de partea creºtinismului, au început sã se þinã oficial Saturnaliile
- 25 decembrie când SOL INVICTUS, începea sã creascã pe cer.

- În sec.VIII se generalizeazã  schimbul de cadouri în aceastã perioadã,
pretextându-se cã este un obicei care pomeneºte  darurile magilor.

- Sec.XI - s-a instituit postul dinainte, pregãtitor, pentru ca bucuria sã
fie ºi mai mare, simþitã ºi cu stomacul...

- Pomul de Crãciun, aºa cum îl ºtim noi, dateazã doar de trei secole,
dar aproape toate popoarele pãgâne din antichitate aveau obiceiul sã
împodobeascã pomi sacri. În special în tradiþia babilonianã unde Marcus
Bach relateazã legendele despre un pom verde care a crescut dintr-un trunchi
de copac mort. Vechiul trunchi era Nimrod cel mort iar noul pom permanent
verde simboliza faptul cã Nimrod a revenit la viaþã în persoana lui Tamuz2

- Începând din sec.XIII sf.Nicolae se impune mai ales în rãsãrit.
Episcop de Myra (Asia Micã), a fost martirizat, dar faptele bune fãcute de el
au reprezentat motiv de capital spiritual pentru Bisericã. Sf.Nicolae, serbat la
6 decembrie, þinea bilanþul faptelor bune de peste an, pedepsind cu biciul
copiii rãi ºi dând daruri celor buni.

Dar ultimii 150 de ani au fost decisivi pentru distorsionarea totalã a
mesajului din ieslea Betleemului.

_____________________
1 R.E.Woodrow - Religia tainicã a Babilonului, Ed.Agape, 1994, pag.150
2 Mircea Eliade-Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, Ed.Universitas, 1994, vol.I, pag.69

 de Ovidiu Rãdulescu, Hot Springs, SUA

- va urma -
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Parabola spinului
Spinul, cel de Bãrãgan,
A dorit sã aivã faimã
ªi-n decursul unui an
ªi-a cusut singur, o hainã.

Dacã plantele din jur
Aveau frunze mari de pace,
Bogate în crorofilã,
El s-a îmbrãcat în... ace!

Dacã alte flori frumoase
Rãspândeau parfum, fiori,
Spinul sta lângã cãrare
ªi rânjea la trecãtori.

Dacã floarea de cicoare
Cu albastru-i de mãrgean
Mângâia pe fiecare,
Spinul se trudea în van.

Nimeni nu dorea s-atingã
Haina lui cea de venin,
Nimeni nu voia s-accepte
Mângâierea lui, de spin.

Niciodatã, trecãtorul
Culegând flori prea frumoase
N-a oprit, doar o secundã,
Lângã spin sã îl miroase..!

Dar în toamna cea târzie,
Spinul, rupt din rãdãcinã
De o cruntã vijelie,
Porni ca o limuzinã,
Se rostogoli prin câmpuri
Singur, uscat ºi umil,
Pânã când în ºanþ, la stradã,
A fost prins de un copil...

ªi acesta, curios
Întrebã pe-al lui bunic:
�-La ce-i bun un spin,tataie ?
-Mãi nepoate... la nimic !
ªi de vrei sã ºtii bãiete
Adevãrul pur ºi tot,
Dumnezeu spune-n Scripturã:
�Spinul este pentru foc..!�

Morala:
Pentru succes în lucrare
De la Dumnezeu sã ceri,
Sã fii îmbrãcat în pace,
ªi-n cereºtile puteri.
Cautã o hainã albã,
Niciodat� nu fi þepos
Dacã vrei sã înfloreºti
În grãdina lui Hristos.

de Jercan D. Alexandru, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

A vorbi despre Naºterea lui Isus Christos acum, în aceste zile când
toate bisericile ºi confesiunile creºtine o fac, nu este o cedare în faþa ofensivei
tradiþiei, o cedare din partea celor care se bazeazã numai pe Biblie. Este un
bun prilej de a-L cunoaºte mai bine pe Mântuitorul nostru ºi de a-I aduce
lauda buzelor pentru cã �nu a crezut ca un lucru de apucat sã fie deopotrivã
cu Dumnezeu ci... a luat chip de rob fãcându-Se asemenea oamenilor�!

Sã ne apropiem împreunã de scena aceea de acum 2000 de ani care
i-a uimit pe îngerii buni ºi i-a fãcut mat pe îngerii rãi ai lui Satana. Cine s-ar fi
aºtepat la o asemenea soluþie a problemei omului pãcãtos? Fiul lui Dumnezeu,
coborât în trup omenesc, nãscut dintr-o fecioarã... un staul, niºte pãstori umili,
niºte magi veniþi de departe conduºi de o stea... Iatã rãspunsul - un Copil.

Aº dori acum sã atrag atenþia la un aspect extrem de interesant, cu
consecinþe serioase asupra modului în care percepem caracterul lui Dumnezeu.
Cunoaºtem cu toþii istoria naºterii lui Isus: se aflã pe paginile Evangheliilor ºi
mãcar o datã pe an, se face o trecere în revistã. Existã însã o problemã, atât
de naturã istoricã, cât ºi de naturã psihologicã. Deºi una citim în Biblie, alta
se înfãþiºeazã copiilor, ºi adulþilor de astãzi... Staulul (ca sã folosesc ºi eu
acelaºi eufemism, ºi nu adevãrul semnatic al cuvântului �grajd - mizerie, miros,
umezealã), Iosif ºi Maria, magii ºi pãstorii... iar personajul principal este
Copilul... Adulþi adunaþi în jurul Copilului, omenirea în tipologie primind
darul cerului -  Copilul Sfânt...

La polul opus, astãzi, ca în telefonul fãrã fir, imaginea care a ajuns la
noi este: copiii care se adunã în jurul unui adult, în jurul unui Moº... Iar
acum nu adulþii (magii dar ºi pãstorii, ca tipuri al umanitãþii) aduc daruri
Copilului ci invers: adultul nu tomnatic ci chiar iernatic, aduce daruri copiilor
adunaþi în jurul lui. Elementele supranaturale sunt total diferite ºi din istoria
cea adevãratã a mântuirii omului a ieºit o poveste pe care nici copiii de trei

Frânturã de realitate

Moºul roºul...
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Ascultaþi de Domnul, neamuri ºi popoare,
Ne-am apropiat de ziua cea mare,
A doua revenire chiar la uºã bate
Încotro o luãm dacã-avem pãcate.

Unde merge omul ce are pãcat,
Dacã pe el Domnul nu l-a mai iertat ?
Puþin timp, mai este ! Noi sã ne rugãm !
De vrem cu Isus, în ceruri sã stãm.

Omul ce calcã legea, nu este iertat
Decât dacã se cãieºte, ºi s-a botezat.
Vine sfârºitul lumii, cu moartea înainte,
Cine îl mai scapã pe omul fãrã minte ?

S-ascultãm Scriptura ! Ea aduce viaþa,
Dã învãþãtura ce aduce speranþa.
Sã fim oameni cucernici, drepþi ºi iubitori,
De vrem ca pe Isus sã-ntâmpinãm în nori.

Ascultaþi!

de Marcel Dragnea, Dor Mãrunt, Cãlãraºi

Isus mã iubeºte
Eu ºtiu cã Isus mã iubeºte,
Mã sprijinã, mã ocroteºte,
Îmi dã speranþe prin cuvânt
Cã nu sunt singur pe pãmânt.

El îmi rãspunde-n toate
Nu-mi pasã, nu mã tem,
Salvat de El, sunt, ºtiu cã poate
De merg pe cale ºi îndemn.

Eu, ºtiu cã Isus mã iubeºte,
Mã apãrã ºi mã-ntãreºte
Ca sã merg cu a Sa turmã
Stingher, sã nu rãmân la urmã.

El mã ajutã, mã conduce
Mã iubeºte, Isus cel dulce.
Îi mulþumesc ºi Îl slãvesc,
Cu râvnã, pe calea Lui pornesc.

Poezie Poezie

de Magdalena Râzmeriþã, Grâdina, Cosntanþa

Poezie Poezie
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CEA MAI MARE IUBIRE

DESCOPERITÃ OAMENILOR

În zilele când marele evanghelist Moody predica în Chicago, un om,
sub influenþa alcoolului, vãzând luminile îmbietoare aprinse la biserica lui
Moody, s-a îndreptat clãtinându-se spre uºa din faþã. Prin deschizãtura uºii,
el n-a vãzut pe nimeni înãuntru, dar a privit þintã la motto-ul scris deasupra
amvonului: �Dumnezeu este dragoste�. Omul a trântit uºa mergând clãtinându-
se ºi murmurând pentru sine însuºi: �Dumnezeu e dragoste? Dumnezeu nu
e dragoste. Dacã ar fi dragoste, Dumnezeu m-ar iubi, dar El mã urãºte�.

El ºi-a continuat mersul nesigur în jurul blocului, vorbindu-ºi singur.
Acele cuvinte au început sã prindã viaþã în gândirea lui amorþitã. Parcã o
putere nevãzutã îl împingea înapoi spre bisericã. Cu mulþimea care-ºi fãcea
drum spre bisericã, el a ajuns ºi s-a aºezat înãuntru. Domnul Moody predica.
Atunci când s-a terminat predica, Moody s-a îndreptat spre uºã pentru a da
mâna cu cei ce plecau, dar acel om nu se ridica. El continua sã stea în locul
sãu ºi plângea. Moody a venit la el, ºi-a pus mâna pe umãrul lui ºi a zis: �Pot
sã fac ceva pentru dumneata? Ce am spus în predica mea de þi-a miºcat
inima?� �Domnule Moody, n-am auzit nici un cuvânt din ceea ce ai spus în
seara aceasta�, a rãspuns omul. �Doar acele cuvinte de pe amvon, Dumnezeu

3. MOISE - PRIETENUL LUI DUMNEZEU

În Exodul 25:8 este descoperit unul din cele mai frumoase adevãruri.
Dumnezeu a zis lui Moise: �Sã-mi facã un locaº sfânt ºi Eu voi locui în
mijlocul lor�. Care a fost scopul construirii templului (sanctuarului) în pustie?
Pentru a descoperi planul mântuirii? Da, dar ºi mai mult decât aceasta.
Dumnezeu a zis: �Sunt singur. Vreau sã fiu cu poporul Meu. Vreau sã locuiesc
între ei�. Uneori cuget la experienþa minunatã ºi glorioasã a lui Moise pe
munte, cu Dumnezeu. Gândiþi-vã, sã petreci 40 de zile pe munte cu Dumnezeu.
Faþa lui Moise reflecta slava lui Dumnezeu. �Copiii lui Israel se uitau la faþa lui
Moise ºi vedeau cã pielea feþei lui strãlucea; ºi Moise îºi punea iarãºi mãhrama
pe faþã pânã ce intra ca sã vorbeascã cu Domnul�. Exodul 34:35.

 Nu-i aºa cã ºi noi avem nevoie astãzi de mai multe feþe care sã
strãluceascã? Dacã am petrece mai mult timp pe genunchi în întâlniri speciale
cu Dumnezeu, atunci am vedea mai multe feþe strãlucind. În cele din urmã a
venit ziua când Dumnezeu a zis: �Moise, este timpul sã mori. Vino sus pe
vârful muntelui Pisga ºi îþi voi arãta þara promisã�. �Moise era în vârstã de o
sutã douãzeci de ani când a murit; vederea nu�i slãbise ºi puterea nu-i
trecuse�. Deuteronom 34:7. �Moise, robul Domnului, a murit acolo, în þara
Moabului, dupã porunca Domnului. ªi Domnul l-a îngropat în vale, în þara
Moabului, faþa în faþa cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul pâna în
ziua de azi�. Deuteronom 34:5-6. Moise s-a suit singur pe munte. Dumnezeu
l-a înmormântat, i-a sãpat mormântul ºi l-a îngropat.

Dar Dumnezeu dorea dupã prietenia pe care o avusese cu Moise pe
munte, deaceea a zis: �Mihail�, (Acesta este un alt nume al lui Isus), �mergi
pe pãmânt ºi înviazã-l�. Biblia descrie cearta dintre Hristos ºi Satan. Satan
zicea: �Moise este al meu. Eu l-am adus la mormânt. Tu nu-l poþi pretinde�.
Dacã citim în Iuda 9, vedem cã Domnul Hristos a spus: �Domnul sã te mustre�.
�Moise, vino afarã. Vino afarã�. Dumnezeu tânjea dupã Moise ºi a fãcut pe
Moise un tip al tuturor celor ce vor fi înviaþi în ziua de apoi. Minunatul serviciu
din sanctuar a descoperit marea iubire a Dumnezeului nostru. Totuºi Dumnezeu
nu era satisfãcut. El dorea sã-ªi întindã mâinile împrejurul omenirii. �Dar când
a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu...� (Galateni 4:4)
�Dumnezeu era în Hristos�. (2 Corinteni 5:19). Vedem pe Isus vindecând ,
binecuvântând ºi zicând: �Lãsaþi copilaºii sã vinã la Mine ºi nu-i opriþi; cãci
Împãrãþia lui Dumnezeu este a celor ca ei�. (Marcu 10:14). Îl vedem mântuind
lumea. Dumnezeul nostru a venit tot mai aproape de omenire.

- va urma -

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 26 (38/39)
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este dragoste�, m-au miºcat�. Moody s-a aºezat ºi a vorbit cu el pentru o
vreme. Curând omul acela ºi-a predat inima lui Dumnezeu.
Prietene, Dumnezeu este dragoste. Toate cãile ºi acþiunile Lui sunt dragoste.
Din dragoste, El a creat pe om. În iubire, El �l-a încoronat cu slavã ºi cu cinste�.
(Psalm 8:5). În dragoste, El a fãcut pe om dupã chipul ºi asemãnarea Sa.
(Geneza 1:27). Isus a spus: �Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã
a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã
viaþã veºnicã�. (Ioan 3:16).

Da, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu iubeºte. El te iubeºte. De
mare însemnãtate este faptul de a cunoaºte pe Tatãl nostru ceresc. Isus S-a
rugat astfel: �ªi viaþa veºnicã este aceasta: sã Te cunoascã pe Tine, singurul
Dumnezeu adevãrat ºi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu�. (Ioan 17:3).
Aceasta înseamnã cã viaþa veºnicã este sã cunoaºtem în realitate pe Tatãl ºi
pe singurul Lui Fiu, Isus. Pentru câteva minute sã cãutãm sã-L cunoaºtem pe
El mai bine ºi cunoscându-L, sã-L iubim.

1. DUMNEZEU ESTE PLIN DE DOR

Dumnezeu a voit totdeauna sã fie aproape de fiinþele cãrora le-a acordat
suprema Sa atenþie. Poate cã atribuim Dumnezeirii simþãminte omeneºti când
spunem cã Dumnezeu este plin de dor dupã prietenia pe care a avut-o cândva
cu omul. Geneza capitolul 3 ne povesteºte tragica istorie a cãderii omului în
pãcat. De asemenea ne dezvãluie obiceiul lui Dumnezeu de a veni �în rãcoarea
zilei� - când soarele apunea - spre a fi în pãrtãºie la serviciul divin de închinare,
faþã în faþã cu Adam ºi Eva. Dumnezeu a venit ca de obicei la serviciul divin de
searã. El a strigat: �Adame, unde eºti?� Dar nu a venit nici un rãspuns. Adam
ºi Eva s-au ascuns. Apoi, îmbrãcaþi în mini-ºorturi din frunze de smochin,
ruºinaþi, Adam ºi Eva au ieºit din locul unde se ascunseserã. Adam a zis: �Þi-
am auzit glasul în grãdinã ºi m-am temut�.

Ce straniu pentru om sã spunã: �M-am temut�. Omul, aceastã fiinþã
nobilã ºi plinã de mãreþie, coroana creaþiunii lui Dumnezeu, sã se teamã. Sã
se teamã de Fãcãtorul lui. Aceasta este lucrarea pãcatului. Pãcatul este acela
care face pe om sã se teamã de cei mai buni prieteni ai sãi. Pãcatul transformã
pe cel mai puternic într-un om plin de fricã ºi coboarã pe cel mai nobil în ruºine.
Acum Dumnezeu a început sã-ªi desfãºoare cel mai minunat plan al dragostei
Sale pentru a înlãtura pãcatul ºi l-a demonstrat în faþa acestor trupuri jumãtate
goale, care erau acoperite cu ºorturi de frunze. Adam ºi Eva, ieºind în lumea
rece, afarã din grãdina Edenului, aveau nevoie de haine. Biblia spune: �Domnul
Dumnezeu a fãcut lui Adam ºi nevestei lui haine de piele ºi i-a îmbrãcat cu
ele�. (Geneza 3:21). Ce haine minunate trebuie sã fi fost acelea, fãcute cu

toatã priceperea, înþelepciunea ºi mila plinã de gingãºie a Creatorului. Aceste
haine reprezentau moartea. Cel puþin un animal, poate chiar mai multe, au trebuit
sã moarã pentru ca Adam ºi Eva sã poatã supravieþui. Încã odatã li s-a fãcut
cunoscut preþul pãcatului. Parcã auzim pe Dumnezeu spunând: �Copiii Mei, dacã
din nou nu veþi asculta, atunci trebuie sã luaþi un miel nevinovat ºi cu propriile
voastre mâini trebuie sã-l ucideþi. Sângele va reprezenta acel sânge care va fi
vãrsat pentru voi într-o zi. Acel miel nevinovat reprezintã pe Acela care va veni ºi
va muri pentru voi ca sã primiþi viaþa veºnicã.� O, ce iubire! Uneori mã gândeam
astfel: �Ce s-ar fi întâmplat dacã Dumnezeu ne-ar fi uitat ºi s-ar fi bucurat numai
de lucrarea mânilor Lui din alte lumi. (Evrei 1). În vremuri de demult David striga:
�Ce este omul, ca sã te gândeºti la el? ªi fiul omului ca sã-l bagi în seamã?�
(Psalmul 8:4). Isus a ajuns punctul culminant al dragostei Lui, cãci citim în Ioan
13:1 �Fiindcã iubea pe ai Sãi, care erau în lume, i-a iubit pâna la capãt�.(Ioan
13:1). În istorioara povestitã de Isus despre Fiul Risipitor, tatãl n-a fost mulþumit ºi
n-a avut odihnã pânã ce fiul nu s-a reîntors. Vedeþi, fiul plecat aiurea parcã este
cel mai drag pãrinþilor. Rugãciunile lor apar mult mai serioase atunci când este
menþionat numele lui. Dumnezeu vrea sã fie apropiat de copiii Sãi. El este plin de
dor dupã ei.

2. UMBLÂND CU DUMNEZEU

Enoh, cel de al ºaptelea patriarh de la Adam, avea o foarte strânsã prietenie
cu minunatul Dumnezeu plin de iubire. Bibila spune: �Dupã naºterea lui Metusala,
Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani... Enoh a umblat cu Dumnezeu;
apoi nu s-a mai vãzut, pentru cã l-a luat Dumnezeu�. Geneza 5:22-24. A avea un
bãieþel înseamnã foarte mult pentru mulþi pãrinþi, mai ales pentru taþi. Privind cu
iubire acest copilaº al sãu ºi gândindu-se la bunãtatea lui Dumnezeu care i-a dat
acest bãiat, Enoh s-a apropiat mai mult de Dumnezeu ºi a fãgãduit sã-L iubeascã
si sã-L serveascã toatã viaþa sa. Probabil, pentru prima datã în viaþa sa, Enoh a
început sã înþeleagã legãtura dintre Dumnezeu Tatãl ºi Fiul. Acesta poate fi motivul
pentru care el a umblat cu Dumnezeu. El a înþeles dragostea extraordinarã în
planul lui Dumnezeu de mântuire a omului ºi astfel �Enoh a umblat cu Dumnezeu;
apoi nu s-a mai vãzut, pentru cã l-a luat Dumnezeu�. Îmi place felul cum o fetiþã a
explicat aceastã istorisire. Ea spunea cã Dumnezeu a venit jos pe pãmânt în
rãcoarea zilei, S-a plimbat ºi a vorbit cu Enoh. În fiecare zi ei se întâlneau. Într-o
zi Dumnezeu a spus: �Enoh, suntem mai aproape de casa Mea decât de a ta.
N-ai vrea sã vii cu Mine în casã?� ªi aºa, Enoh nu s-a mai vãzut, cãci Dumnezeu
l-a luat. Dumnezeu era doritor dupã prietenia pe care El a avut-o cândva cu Adam
ºi Eva. Cât de mult doreºte El sã fie împreunã cu poporul Sãu.


