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Orizontal: 1) Orãºel situat pe
þãrmul de nord al lacului
Ghenezaret, numit ºi �Cetatea
Domnului Isus�. 2) Fiu al împãratului
Sanherib al cãrui nume înseamnã
�Adra este rege�  (Adra era un zeu
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Revistã lunarã de dialog a tinerilor adventiºti

fenician). 3) Pentru - Moartea celor de la Marea Roºie. 4) În acest loc -
Patmosul, pentru Ioan vizionarul. 5) Folositã la cioplirea unui idol de piatrã -
Nume turcesc. 6) Hotar (arhaic) - Plantã textilã. 7) La intrarea în cimitir..! - un
alt fel de... pãrinte. 8) Cei care merg... de-a-ndoaselea! - Rari ºi... întorºi! 9)
Abis! - Mijloace de transport, în picturile lui Grigorescu.

Vertical: 1) �Þara trestiei�, þinut în Asia Micã. 2) O mare amintitã în
cartea Faptelor Apostolilor, al cãrui nume înseamnã �Lipsit de liniºte�. 3) A
susþine Evanghelia cu tãrie. 4) Femeia - Mitrã, fãrã margini! - Rece! 5) Reþeaua
Misionarã Internaþionalã (abr.). 6) Frate mai mare - Un israelit care a primit
vizita Domnului Isus la domiciliu, ocazie în care s-a rezolvat o gravã problemã.
7) Fiu al lui Simon din Cirena. 8) Un liceu întors pe dos! - Nasul porcului. 9)
Modan Cristian  - Aflate în �Bisericã�.

de Jercan D. Alex., Feteºti

A B O N A M E N T E 2000 -Pag.19!
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C U P R I N S :

Suplimentul PRIETEN  îl puteþi extrage din revistã pentru a-l oferi
unui prieten care are nevoie sã afle mai multe despre Dumnezeu.

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

*Sãnãtate . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 5
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*Re þ e t a c u l i n a r ã   . . .. . . 18

*Cereri pentru rugãciune.18

Expedierea banilor: Mulþumim
pentru promptitudinea voastrã!

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  2 0 0 0

Dragi prieteni,

Aceastã revistã este o publicaþie internã non-profit a tinerilor Bisericii
A.Z.ª. Slobozia. Scopul revistei UNU este realizarea dialogului între tinerii
adventiºti de pretutindeni, prin împãrtãºirea experienþelor, ideilor, creaþiilor
proprii ºi a altor materiale spirituale. Suntem conºtienþi cã venirea Domnului
Isus Hristos este foarte aproape. De aceea, dorim ca revista UNU sã
promoveze spiritul unitãþii între tineri, prin încurajarea pãrtãºiei ºi a acþiunii
în vederea rãspândirii Evangheliei. Rugãciunea noastrã de consacrare, a
tinerilor adventiºti, sã fie rugãciunea Domnului Hristos:
Mã rog ca toþi sã fie una, cum Tu, Tatã, eºti în Mine, ºi Eu în Tine; ca ºi  ei sã fie una în Noi.�(Ioan 17:21)

*Evanghelia prin Internet
*Biblia ºi Spiritul Profetic  online
*Comunicare în toatã lumea
*Creare de pagini WEB pentru Biserici, Instituþii, publicaþii,
firme etc. (tel.043.230830; e-mail: azs@cicnet.ro)

http://www.intercer.ro

�INTERNET SPRE CER�
SLOBOZIA
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Net New York �99

http://www.intercer.ro

�Internet spre cer� prezintã pe Internet aceste seminarii în limba romãnã!
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Drob de nuci fãrã ou.
1 pahar orez, o jumãtate pahar nuci pisate, o þelinã micã,

un morcov, un pahar de pesmet, 3 linguri ulei, un pahar de fulgi
de ovãz ( 3 linguri fãinã sau 1 cartof fiert ºi pisat), 2 legãturi de
verdeaþã (busuioc), 3 cepe, 2 pahare de supã de legume, 2
linguri vegeta, 5 cãþei de usturoi, 2 linguri paste tomate.

Orezul se fierbe în 4 pahare de apã. Ceapa, þelina ºi
morcovul se cãlesc în ulei ºi puþinã apã.

Dupã ce s-a rãcit orezul se amestecã ceea ce am cãlit, cu nucile
pisate, cu pesmetul, cu fulgii de ovãz, cu verdeaþa tocatã mãrunt, cu supa de
legume, vegeta, usturoiul ºi pasta de tomate. Se amestecã bine ºi se toarnã
într-o cratiþã unsã cu ulei ºi se pun la cuptor, la foc potrivit, circa 40 minute.

 REÞETA  CULINARÃ

18 3

e 

Beniamin Anca
Director de Tineret la Conferinþa Transilvania de Nord

Interviul lunii...

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Reporter - Vã rugãm sã ne spuneþi câteva cuvinte despre
direcþia de lucru a bisericii în cadrul departamentului de tineret.

Anca Beniamin -  Dacã vã intereseazã strategia generalã, þinta
este ca sã avem în fiecare comunitate un nucleu de tineri bine for-
mat, unit, receptiv, gata sã realizeze diferite proiecte interne ºi externe.
Pentru asta e nevoie de lideri bine formaþi, motiv pentru care cel mai
mult investim în formarea oamenilor în paralel cu diverse activitãþi
pentru tineri, organizate de Conferinþã.

R. - Ce pregãtiri s-au fãcut pentru Fapte 2000 implicând activitatea
tinerilor ºi cum s-au implicat aceºtia în programul propriu-zis?

A.B. -  I-am încurajat pe tineri încã de la început sã dezvolte
diferite proiecte misionare. Astfel ºi-au format relaþii, au fãcut publice
proiectele Bisericii. Deja avem câteva experienþe pozitive în care mai
multe persoane s-au botezat în urma activitãþii copiilor ºi tinerilor. La
programul propriu-zis, aceeaºi tineri au fost printre primii voluntari.

R. - Ce proiecte de tineret aþi realizat în 1999?
A.B. -  Mã bucur cã am reuºit sã formãm un numãr aproape

suficient de instructori pentru exploratori ºi companioni. Ne-am întâlnit
de câteva ori ºi cu responsabilii de tineret din comunitãþi. Festivalurile
Timotei, apoi sezonul de varã cu taberele, au fost o reuºitã pentru
care-L lãudãm pe Dumnezeu. Pentru ultima parte a anului sperãm
sã scoatem câteva cãrþi pentru tineri, un material periodic pentru
liderii de tineret ºi sã începem sã lucrãm la un manual al
responsabilului de tineret.

R. -  Cum ar putea fi implicaþi mai activ tinerii în misiune?

Rezolvare rebusului �Diagonalã� Orizontal ºi vertical
1)Mediterana; 2)Eveniment; 3)Decupaþi; 4)Inumanã; 5) Þipatã; 6)Emana;
7)Reta; 8Ani; 9)NT; 10)A
A)Tinereþe; B)Tineret; C)Triere; D)Uºier; E)Urne; F)Tin; G)TI; H)T

ªtiaþi  cã . . . ???
* Biserica Adventistã continuã sã fie una din denominaþiunile

creºtine mondiale cu cea mai rapidã creºtere, de 9-10% pe an.
* Regiunile cu cei mai mulþi adventiºti sunt:  America Centralã ºi

de Sud, Filipine, America de Nord ºi Africa.
* În 1999, numãrul de membri adventiºti din Diviziunea Euro-

Africa a depãºit o jumãtate de milion.
* Guvernatorul general din Papua Noua Guinee � Silas Atopare,

de altfel adventist, a donat pe data de 15 decembrie 1999, 1
500 de Biblii la 17 închisori din þara sa.

* În perioada 1 oct. 1998 � 30 sept. 1999, au intrat în Biserica
adventistã din România, prin botez ºi mãrturisire de credinþã,
circa 5000 de persoane.

din Buletinul Informativ Adventist editat de Conf.Transilvania de Sud, Dan Viorel



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 12, Decembrie 1999

Evanghelia
prin

Internet
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Interviul lunii...

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

A.B. -  Cred cã tinerii nu au încã o viziune a lucrãrii. Pur ºi
simplu îºi duc viaþa spiritualã într-o luptã defensivã, în spatele frontului,
fãrã sã-ºi dea sema cã este nevoie de ei în prima linie.

Aceasta în cel mai bun caz, pentru cã sunt mulþi tineri, poate prea
mulþi, care ei înºiºi au nevoie sã fie evanghelizaþi, deºi sunt botezaþi. Acestea
ar fi cauze ale neimplicãrii. Soluþia: o luptã permanentã pentru a-i
trezi ºi a-i insufla un spirit misionar, împreunã cu o bunã instruire ºi
oferirea unor ocazii concrete de slujire.

R. - Vã rugãm, în final, sã adresaþi un mesaj pentru tinerii care
citesc revista noastrã?

A.B. -  Dragi tineri, Dumnezeu v-a dat cele mai mari daruri:
viaþa ºi mântuirea prin Domnul Isus. Preþuiþi-le ca fiind de cea mai
mare valoare ºi pe care nu meritã sã le sacrificaþi pentru nimic. Vã
doresc multã binecuvântare!

interviu realizat de Lucian Mihãilescu

Viorel Pãcurar, SUA. Vã mulþumesc mult pentru efortul care-l depuneþi pentru
rãspândirea CUVÂNTULUI lui DUMNEZEU. DOMNUL sã vã binecuvânteze.Iosua 1:8,9
Jarfas Emma. Sâncraiu de Mureº.Felicitari pentru munca voastrã!
Ioan Rus, Canada. Sunt creºtin penticostal ºi locuiesc în Windsor, Canada. Mã bucur
de voi ºi vã transmit multã pace, pacea lui DUMNEZEU care intrece orice pricepere
sã fie în inimile voastre în HRISTOS ISUS!
Mirel Bãduþ, Norvegia. Domnul sã vã binecuvânteze în lucrarea pe care o faceþi!
Dragoº Octavian Ciobanu. Site-ul este foarte interesant ºi apreciez dezvoltarea lui în
foarte scurt timp de la debut. Dumnezeu sã binecuvânteze �Internet spre Cer�!

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

�Rugãciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu, ca unui prieten.
Aceasta nu pentru cã este necesar sã informãm pe Dumnezeu cu privire la persoana
noastrã, cine suntem noi, ci pentru ca noi sã putem fi capabili sã-L primim.
Rugãciunea nu coboarã pe Dumnezeu la noi, ci ne înalþã pe noi la El.
Când Domnul Hristos a fost pe pãmânt, El a învãþat pe ucenici cum sã se roage. El
i-a sfãtuit sã prezinte nevoile lor zilnice înaintea lui Dumnezeu ºi sã aºeze toatã
povara lor asupra Lui. Asigurarea pe care El le-a dat-o, cã cererile lor vor fi ascultate,
este de asemenea o asigurare pentru noi.

Însuºi Domnul Hristos, în timp ce Se afla printre oameni, Se ruga foarte des,
Mântuitorul nostru S-a identificat cu nevoile ºi slãbiciunile noastre ºi, fãcând astfel,
El a devenit un rugãtor, un petiþionar zelos ce cãuta sã primeascã de la Tatãl Sãu
energii noi pentru împlinirea datoriei ºi pentru a face faþã încercãrilor. În toate
lucrurile El este exemplul nostru. În necazurile noastre El este asemenea unui
frate �care în toate lucrurile a fost ispitit ca ºi noi�; dar, fiind fãrã pãcat, fiinþa Sa se
dãdea înapoi cu dezgust de la tot ceea ce era rãu. Într-o lume plinã de pãcat, El a
trecut prin lupte ºi chinuri sufleteºti. Natura Sa omeneascã fãcea ca rugãciunea sã
devinã o necesitate ºi un privilegiu. El gãsea mângâiere ºi bucurie în comuniunea
cu Tatãl Sãu. Dacã Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simþit nevoia rugãciunii,
cu mult mai mult fiinþele muritoare, slabe ºi pãcãtoase trebuie sã simtã nevoia de
rugãciune continuã ºi stãruitoare.� (E.G.White, Calea cãtre Hristos, cap.11)

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

     Din Spiritul Profetic
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ªtirile au fost obþinute prin amabilitatea
Adventist News Network. ANN Buletin
este o revistã cu ºtiri ºi informaþii editatã
de Departamentul Comunicatii al Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea de la
Conferinþa Generalã, Silver Spring,
Maryland, USA. Informaþiile editate în
acest buletin pot fi reproduse fãrã a cere
permisiunea, specificând însã sursa
�Adventist News Network�. ªtirile fac
parte din pagina de ºtiri a Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea Slobozia,
Ialomiþa, Romania, iar traducerea este
facutã de Mariana Petre, Slobozia.
http://www.intercer.ro/stiri

ªtiri  de pe tot globul

de Eftimie Sârbu, Loma Linda, S.U.A.

�Un ape l
Dumneze iesc�

-continuare-

Meditaþie biblicã

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  v-a
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  ªI  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. Iar 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.

Silver Spring...[ANN] �În timp ce
societatea de consum sfârºeºte un
secol ºi începe unul nou cu ochii bine
fixaþi pe producþie, stocurile de
produse, reducerea inflaþiei, reducerea
ratei dobânzii, reducerea ºomajului,
etc., avem încrederea cã este nevoie
de altceva care sã ne asigure viitorul
ºi sã ne susþinã speranþa. Numai Isus
Cristos ºi valorile spirituale pe care ni
le oferã pot sã umple golul din noi ºi
din societãþile noastre. ªi aceasta este
nevoia noastrã primarã,� spune Dr. Jan
Paulsen, Preºedintele Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea. �Trebuie
sã ne concentrãm atenþia asupra
lucrurilor care au într-adevãr importanþã
ºi care ne influenþeazã viaþa.�

În interviul sãu de la Sediul
Bisericii Mondiale de pe 4 ianuarie,
Paulsen a reflectat la semnificaþia
secolului XX ºi a declarat cã acesta a
fost marcat de tulburãri.

�Asistãm la o dezvoltare
puternicã a materialismului ºi
secularizãrii, mai ales în Vest,� spunea
el. �In ultimii 100 de ani, societatea de
consum s-a dezvoltat, ideologiile
politice radicale au venit la putere, cu
rãzboi ºi violenþã la o scarã fãrã pre-
cedent. Toate acestea cuplate cu o
scãdere a credinþei au avut rezultate
tragice. Domnul ne cheamã la valorile
spirituale care dau sens ºi scop vieþii.�

Comentând despre rolul
Bisericii, Paulsen spunea cã este
nevoie ca aceasta sã mãrturiseascã

Preºedintele Bisericii Adventiste
cheamã la reînnoire Spiritualã

despre Domnul peste tot ºi oricând.
�Vom continua sã predicãm

mesajul Biblic al salvãrii ºi sã
prezentãm generaþiei noastre veºtile
bune ale lui Dumnezeu,� declara
Paulsen.�

Ne asumãm  responsabilitãþile
în mod serios ºi privim la un viitor
emoþionant sub conducerea lui
Dumnezeu.�

Biserica Adventista de Ziua a
ªaptea a promovat credinþa Creºtinã,
stilul de viaþã sãnãtos, valorile mo-
rale ºi etice, libertatea religioasã,
drepturile omului, ajutorul umanitar ºi
implicarea în viaþa comunitãþii de la
înfiinþarea sa în 1863. Biserica
numãrã acum peste 10 milioane de
credincioºi botezaþi în 207 þãri din
lumea întreagã.[Jonathan Gallagher].
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Muzica religioasã

Bun gãsit, stimaþi prieteni !
Pentru a înþelege mai profund aceastã categorie  de

muzicã, este necesar ca mai întâi sã încercãm o definire ºi o
clasificare a fenomenului muzical în întregul sãu, pentru a putea
stabili locul ºi rolul ficãrei categorii de muzicã în viaþa omului ca individ ºi ca
fiinþã socialã ºi odatã cu acestea ºi rolul muzicii religioase, în mod special.

Pentru cei mai mulþi semeni de-ai noºtri, muzica nu reprezintã mai
mult decât un decor plãcut care sã-i scape de plictisealã, sã-i binedispunã
sufleteºte pentru a petrece timpul mai uºor în activitatea fizicã de la atelier
sau de la bucãtãrie. Despre criterii ale ascultãrii nici nu se pune problema!
Merge orice, numai sã fie izgonitã acea tãcere apãsãtoare care pe unii îi
îngrozeºte.

Puþini ºtiu însã cã muzica este un limbaj. Un limbaj al sentimentelor
celor mai nedefinite ºi mai generale, fãrã nume ºi nebãnuite chiar de cãtre
compozitor.

Aceastã artã are reguli ºi mijloace de exprimare asemãnãtoare cu
vorbirea ºi se foloseºte de o sintezã bazatã tot pe propoziþii ºi proze.

Deosebirea fundamentalã constã în faptul cã în timp ce vorbirea utilizeazã
noþiuni cu o semanticã precisã, muzica utilizeazã structuri melodice ºi
armonice sacre care doar sugereazã idei ºi creazã afecte indefinite sau
scheme generale afective.

Compozitorul român Dimitrie Cuchi, în tratatul sãu de esteticã, reduce
toate afectele pe care le creazã muzica în psihicul uman la douã categorii
fundamentale: bucuria ºi tristeþea. Acestea formeazã doi poli afectivi în jurul
cãrora graviteazã o multitudine de resentimente ºi stãri sufleteºti inefabile.

Primul pol: bucuria. Cuprinde sentimente expansive cum ar fi: voioºia,
jocul, optimismul, împãcarea, exuberanþa, curajul, echilibrul psihic sau, în
muzica sacrã, laudã ºi preamãrire Creatorului, închinarea, adorarea, mãreþia,
plãcerea spiritualã, pacea sufleteascã, mãrinimia, iertarea semenilor.
Caracteristica dominantã este extrovertirea.

Al doilea pol: tristeþea. Cuprinde: pocãinþa, autocercetarea, reculegerea,
meditaþia religioasã, purificarea cugetelor, echilibrul psihic, mãreþia divinã, iar
în muzica dramaticã, durerea sufleteascã, teama (anxietatea), întristarea.
Caracteristica dominantã este introvertirea.

-va urma-
Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

Introducere

Care sunt efectele fumatului
asupra acestor mecanisme de
curãþire a aerului?  Substanþele
iritante din fumul de þigarã
determinã: îngustarea cãilor
respiratorii,  creºterea numãrului de
celule care produc mucus ºi astfel
la creºterea cantitãþii de mucus
secretat ºi încetinirea miºcãrilor
ciliare. Toate aceste efecte
combinate, duc la îngroºarea
stratului de mucus ºi la îngreunarea
pronunþatã a respiraþiei.  Aceste
fenomene sunt prezente în bronºita
cronicã, fiind însoþite de tuse ºi
eliminarea de sputã (flegmã).

Dar aceasta nu este totul.
Sãculeþii de aer din profunzimea
plãmânului sunt cãptuºiþi în interior
cu o peliculã specialã de  fluid
numitã surfactant.  Aceasta ajutã
sãculeþii alveolari sã se destindã în
timpul inspiraþiei ºi deasemenea sã
revinã la forma iniþialã în timpul
expiraþiei.   Substanþele chimice din
tutun împiedecã formarea peliculei

de surfactant.  Sãculeþii de aer îºi
pierd elasticitatea, slãbesc, se întind
ºi se umflã excesiv, ºi în final se rup.
Odatã ce acest proces de rupere al
pereþilor se declanºeazã, tot mai mulþi
sãculeþi vor trece prin acelaºi proces
de degradare. Acesta este emfizemul
pulmonar. Respiraþia pacientului
devine din ce în ce mai dificilã< el simte
cã se înãbuºe ºi trebuie sã se lupte
iar ºi iar, pentru fiecare gurã de aer.

Un alt efect grav este cã
datoritã eliminãrii ineficiente,
substanþele  toxice rãmân  în con-
tact mai îndelungat cu celulele ºi
distrug cilii.  Apoi, gudronul ajunge în
contact direct cu celulele.  Aceste
celule înalte, se transformã treptat în
celule de formã platã, care sunt de
fapt celule precanceroase.  Aceasta
este începutul marii tragedii numite
cancer bronho-pulmonar.

Dar afecþiunile respiratorii nu
sunt decât începutul listei de acuzare
a tutunului.

New Start
SÃNÃTATE

Aerul

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.rovnadasan/)
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-continuare-
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MESAJE

 de Mihai Goran, colportor, Câmpina

Poate prietenii tãi au avut prejudecãþi în privinþa invitaþiei pe care le-ai
oferit-o la Net; poate cã în zona ta nu se recepþioneazã postul de radio �Vocea
Speranþei� astfel ca prietenii tãi sã-l asculte, poate cã ai dorit de multe ori sã
deschizi un asemenea subiect cu ei, poate ai simþit îndemnul sã le spui
despre acesatã iubire, dar, þi-ai dat seama cã nu poþi vorbi aºa cum ai dori, cã
nu-þi gãseºti cuvintele sau cã nu ºtii cum sã începi, sau poate cã nu poþi
argumenta anumite lucruri în aºa fel ca ele sã fie convingãtoare. Dacã te afli
într-o astfel de situaþie, CARTEA poate fi ajutorul tãu, poate fi mijlocul prin
care sã împãrtãºeºti mesajul acestei iubiri. Iatã câteva din valoroasele avantaje
ale CÃRÞII. Oferitã cuiva, CARTEA:

- vorbeºte continuu (noaptea, ziua, la bucurie ºi la necaz);
- vorbeºte mai bine ca mine ºi ca tine - Cine poate vorbi mai convingãtor

ºi mai elocvent ca mesajul Domnului din Biblie, din �Calea cãtre Hristos�,
�Hristos, Lumina Lumii� sau �Tragedia Veacurilor� ?

- poate fi recititã.
- îmi oferã ºi mie ocazia sã vorbesc ºi sã-mi spun pãrerea personalã

aspura ei, ce a însemnat acea carte pentru mine; apoi pot oferi alta.
- poate fi împrumutatã ºi cititã de cãtre rudele acelei persoane ºi astfel

influenþa ei creºte.
- rugându-mã, Duhul Sfânt va uda aceste seminþe ale adevãrului ºi ele

vor aduce rod în timp.
Cartea este un evenghelist tãcut ºi foarte eficient.
Ellen White spune cã aceste cãrþi trebuie împrãºtiate în lume aºa cum

sunt frunzele toamna. Ele vor avea un rol important în încheierea lucrãrii lui
Dumnezeu. Cu siguranþã ºi tu poþi sã participi la aceastã lucrare. Duhul Sfânt
te va ajuta ºi te va inspira. Va fi un mijloc practic prin care îþi vei manifesta
recunoºtinþa faþã de tot ce a fãcut Dumnezeu pentru tine.

Nu uita, acei ochi calzi ºi iubitori, te privesc personal ºi parcã te
întreabã:�Tu... ce faci pentru Mine?�

�Cum sã-þi mulþumeSc ?�
Iatã o metodã:Cartea

-continuare-

Pagina misionarilor

Profetul iudeu Naum a profetizat prin anul 630 î.Hr. despre viitorul cetãþii
Ninive. El a prezis cã aceastã metropolã, capitalã a Imperiului sirian, avea sã
ajungã �o priveliºte�.

Întemeiatã de Nimrod, la puþin timp dupã potop (Geneza 10:11-12), Ninive a
fost rivala Babilonului, care se afla în partea de sud a vãii Eufratului. Ninive a ajuns
o putere mondialã în jurul anului 900 î.Hr. În vremea profeþiei lui Naum, Ninive era
cetatea �reginã� a pãmântului, destul de puternicã ºi de o brutalitate greu de
imaginat. Ninive avea vreo 50 km. lungime ºi 16 km. lãþime. Era apãrat de cinci
ziduri ºi trei canale fluviale, construite prin truda sclavilor. Populaþia ajungea la un
milion din care vreo sutã douãzeci de mii erau pruncii (Iona 4:11).

Când oraºul era în floare, a apãrut Naum cu profeþia numitã de mulþi
�Cântecul de moarte al Ninivei�.

Profeþia s-a împlinit. În anul 612 î.Hr. Mezii ºi Babionienii s-au unit ºi au
distrus oraºul. Ultimul domnitor, împreunã cu familia ºi suita lui, ºi-a pierdut viaþa
în flãcãrile care au mistuit reºedinþa sa.

La douã sute de ani dupã nimicirea Ninivei, grecul Xenofon, a mãrºãluit cu
cei 10.000 de mercenari ai sãi, de-alungul Tigrului. La un moment dat a trecut pe
lângã o grãmadã mare de pietre ºi a vrut sã ºtie ce a fost înainte acolo. Cei din
zonã i-au spus cã acolo a existat un oraº al Mezilor, cu numele de Mespila, ceea ce
ne face sã credem cã deja, numele Ninivei fusese uitat.

Nu este de mirare cã pe la începutul scepticei noastre epoci, rapoartele
Bibliei în care Ninive era prezentatã ca un oraº glorios, au fost socotite nevrednice
de crezare.

Când în secolul 19 au început sãpãturile în Asiria, nimeni nu ºtia unde s-a
aflat Ninive. ªi poate dacã nu s-ar fi descifrat scrierea cuneiformã, nu s-ar fi
descoperit Ninive, nici pânã azi.

Ninive s-a aflat faþã în faþã cu oraºul Mosul, de azi. Cele mai importante lucruri
descoperite de cazmaua arheologului pot fi admirate astãzi la Muzeul Britanic din Londra:
obiecte de valoare, mii de tãbliþe cu scriere cuneiformã (care au aparþinut lui
Assurabanipal), tauri înaripaþi (dãltuiþi dintr-o piatrã ce poate cântãri 40 de tone),
statui mari, plãci de piatrã, basoreliefuri, obeliscuri, sculpturi în fildeº, obiecte de
artã, etc. În 1872, prin intermediul tãbliþelor scrise în cuneiformã, s-a descoperit cã
mesopotamienii cunoºteau istoria potopului, aºa cum este relatatã în Biblie. Au
fost descifrate, nume biblice ca: regii  Ahab ºi Ezechia, Sanherib ºi Sargon.

Aceste minunate locuri se aflã astãzi în Irakul de Nord. În locul unde a fost
cândva Ninive, astãzi sunt ogoare. A mai rãmas ca amintire doar o poartã
dezgropatã în zidul de nord, flancatã de doi tauri înaripaþi.

Arheologie Biblicã

Descoperirea cetãþii Ninive

material pregãtit de Jercan D. Alexandru, pastor, Feteºti
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Strategia lui Satana de a mânji sufletul

pastor , Gheorghe Urdaº, Bistriþa(va urma)

Poezie Poezie

Hristos bate. Afarã-i vreme rea,
El rãbdãtor pledeazã la inima mea,
Inima-i rece, pãcãtoasã ºi mândrã,
Trist e-nãuntru ºi-ntunecos.
Ce sã fac? Sã mã-ntorc la El?
Sã-I deschid lui Hristos?

Sã-I spun un cuvânt, sã-L invit cu drag?
Umilit sã-I deschid sã treacã-al meu prag?
El poate sã-mi dea iubire infinitã...
De ce zãbovesc, de ce nu-L invit?
El va ierta inima-mi rãzvrãtitã,
Va face din mine un om nou, sfinþit.

Da, voi deschide, voi trage zãvorul,
Prin uºa trufaºã sã intre Mântuitorul.
Rãmâi, Doamne, cineazã cu mine!
Griji ºi-ncercãri par mai uºoare...
Vino, Isuse, sunt sigur doar cu Tine,
Adã-mi lumina, Tu, al dreptãþii Soare!

Hristos bate la inima mea

de Valeriu Burciu, Sponake, SUA

Hollywood-ul & sfinþenia

Când �tonul �este dat de o categorie de oameni cu valori morale atât
de scãzute, nu este de mirare cã societatea zilelor noastre se confruntã tot
mai mult cu probleme din ce în ce mai  mari cum ar fi: creºterea îngrijorãtoare
a criminalitãþii, violurilor ºi a consumului exagerat de droguri în rândurile tinerilor
, deoarece impactul televiziunii asupra minþii umane este aproape ºocant �

Ellen White scria, în secolul trecut:� Dintre toate cele mai periculoase
surse de plãcere  sunt locurile de teatru ieftin� Cântecele murdare, gesturi,
expresii ºi attitudini obscene, întinã imaginaþia ºi înjoseºte moralul� Nu
existã pe pãmântul nostru o influenþã atât de otrãvitoare pentru imaginaþie,
pentru impresiile religioase    ce poate paraliza gustul de plãceri liniºtite ºi de
realitãþile curate ale vieþii mai mare ca distracþiile teatrale.� (Testimonies, vol.
4, 652-653 engl.)

Odatã cu apariþia filmului mut în anii 1890 scenele de teatru au fost
înlocuite de cinematografe ºi apoi aparate TV. � Lucrurile au evoluat �  de
atunci, iar astãzi nu greºim când vorbim despre urmãtoarea constatare. Marii
producãtori ai mass-mediei recunosc cã deþin niºte chei pentru a produce
milioane ºi milioane de dolari ºi anume prin capturarea minþilor ºi emoþiilor
telespectatorilor lor.

Este  evident cã în urma unui film  produs la Hoolywood în care s-au
investit milioane de dolari ºi care prezintã o scenã imaginarã ca fiind realã,
Sabatul viitor la Serviciul Divin, descrierea unor realitãþi cereºti poate sã parã
neinteresantã. Hollywood-ul este un maestru deplin în a exploata emoþiile
oamenilor. Fiecare scenã care urmeazã trebuie sã fie mai amuzantã, mai
sângeroasã sau senzualã decât cea dinaintea ei. Fiecare serial trebuie sã fie
mai senzaþional decât precedentul. Dacã anii aceºtia filmele nu stimuleazã
emoþiile mai mult ca ceilalþi, de ce interesul este din ce în ce mai mare?. . .

Pentru copiii lui Dumnezeu emoþiile sunt sfinte . Ei au fost creaþi de
Dumnezeu pentru a fi zilnic sub controlul Duhului Sfânt . În timp ce creierul
nostru este  asemenea unui  computer sofisticat cu o uimitoare capacitate
de a stoca informaþia , trebuie sã recunoaºtem cã absolut tot ce va intra se
va ataºa de memoria noastrã . ªi va deveni parte integrantã din noi, modelând
întreaga noastrã personalitate.

- Continuare -
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 extras din � Secretele comunicãrii� , de  Nancy L. Van Pelt

�Comunicarea: problema
numãrul unu a cãsniciei�

Tânãrul pentru cãsãtorie

Fericirea unui cuplu poate fi  mãsuratã, într-o
mare mãsurã, prin eficienþa comunicãrii dintre cei doi.
Modul în care comunicã un cuplu reprezintã unul dintre
cei mai puternici factori care determinã succesul sau eºecul lor.

Unui grup  de 730 de consilieri în problemele de cãsãtorie i s-a cerut, de
cãtre revista �Redbook�, sã facã  o listã a celor mai frecvente probleme care
divid ºi dezbinã cuplurile. În urma acestui sondaj, a fost alcãtuitã o listã a celor
mai des întâlnite zece probleme aºezate în ordinea frecvenþei:

1. eºecul comunicãrii;
2. lipsa obiectivelor ºi a intereselor comune;
3. incompatibilitatea sexualã;
4. infidelitatea;
5. pierderea entuziasmului ºi a bunei dispoziþii în cadrul relaþiei;
6. banii;
7. conflicte în legãturã cu copii;
8. consumul de alcool ºi de droguri;
9. probleme legate de drepturile femeilor;
10. rudele.
Nu este de loc surprinzãtor faptul cã �eºecul comunicãrii� apare pe

locul întâi. Dar ºi cele cuprinse între numerele doi ºi cinci au, de asemenea,
legãturã cu nereuºita în comunicare. Acolo unde dorinþa de a împãrtãºi celuilalt
obiectivele ºi interesele scade, comunicarea slãbeºte ºi ea. Noi preferãm sã
ne petrecem timpul alãturi de aceia cãrora le plac aceleaºi activitãþi ca ºi
nouã. Suntem atraºi de cei care au aceleaºi interese, care folosesc acelaºi
limbaj ºi de care ne simþim legaþi prin aceleaºi activitãþi.

�Incompatibilitatea sexualã�, trecutã pe listã la numãrul trei, nu reflectã
exact inima problemei. Oricare doi adulþi pot fi compatibili sexual, dacã posedã
echipamentul necesar. ªi-atunci, ce determinã incompatibilitatea sexualã?
numerele unu ºi doi de pe listã - un eºec în comunicare ºi lipsa intereselor ºi
obiectivelor comune.

Poezie Poezie

In primavarã o floare nouã a apãrut:
Un crin, aºa cum a fost la-nceput.
Aºa frumos ºi nepãtat,
O floare fãrã de pãcat.

Haina neprihãnirii lui Isus ea este,
Creºtinii o vor lua cândva, când timpul este.
La cer ca niºte crini noi vom porni
ªi treptele cerului atunci noi vom pãºi.

Un crin neprihãnit,
O floare albã,
Un popor mult prea iubit,
In hainã albã.

ªi ei la cer când vor pleca,
Cu crinii albi Lui se vor închina
Si-n veci Il vor lãuda
Pentru slava ºi creaþiunea Sa.

Crinul

Cercelaru Andruþa, Negoieºti, Prahova
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Poezie Poezie

Fabula moºtenirii

De curând, s-a întâmplat
Cã un leu muri sãrac...
ªi s-au strâns dupã-nhumare
Urmaºii, cu mic, cu mare
Sã împartã, cu angoasã
Moºtenirea cea rãmasã.

Au scotocit cu pudoare
Prin unghere ºi sertare
ªi-au gãsit în portmoneu
O avere de... UN LEU !

Au adus apoi de-ndat�
Maºina de calculat,
ªi dupã o sãptãmânã
Iatã ce au constatat:

- Fraþilor, e foarte greu
Sã-mpãrþim, la toþi, un leu !
Spuse bãiatul mai mare
Tremurând de nerãbdare...
- De aceea, cred cã-i bine
sã renunþaþi pentru mine !

Mijlociul, fãrã leafã,
Îi ºi puse mâna-n ceafã:
- Ia ascultã ºarlatane !
Tu nu vezi cã mor de foame ?
Tu ai case boiereºti,
La mine nu te gândeºti ?

Cel mai mic dori sã spunã
Cã pãrerea lui e bunã...
� Sã constaþi nici nu e greu,
Cã mie mi se cuvine
Toatã suma de �UN LEU.. !�

Fiind treaba încurcatã
Au ajuns la judecatã...
Ce credeþi cã s-antâmplat
În acest caz complicat ?
Procesul þinu un an,
Au rãmas fãrã un ban,
C-au plãtit pe avocaþi,
Pe martori ºi pe juraþi
Fãrã timp pierdut, plocon,
Nu un leu... UN MILION !

Supãraþi, descurajaþi,
Fãrã pace, încruntaþi
Strigau cãtre asfinþit:
- Doamne, cu ce Þi-am greºit..?!
ªi de undeva din salã
Au rãspuns atunci juraþii:
 - Nu era oare mai bine
Sã vã-nþelegeþi ca fraþii ?

Morala:
Nu porni la judecatã
Pentru o nimica toatã !
De eºti de necaz rãpus,
Nu descuraja, zâmbeºte,
Dreptate-þi face Isus !

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Frânturã de realitate

Moºul roºul...
- Continuare -

Dar ultimii 150 de ani au fost decisivi pentru distorsionarea totalã a mesajului din
ieslea Betleemului. Desenatorul Thomas Nast îºi imagineazã, în timpul rãzboiului american
de secesiune, un personaj simpatic, un tatã de familie bãrbos, care, venit de pe front, îºi
bucurã copiii aducându-le daruri. În limba englezã, Moº Crãciun = Santa Claus, o prescurtare
de la Saint Nikolas. Dupã rãzboi, compania Coca-Cola aflatã la începutul ascensiunii ei
economice, preia imaginea, îmbunãtãþind-o. Bãrbosul este acum bunic; nu mai poartã ºi
nuiaua cu care pedepseºte pe copiii neascultãtori, ci doar daruri. Daruri tuturor, indiferent de
conduitã.

ªi-a schimbat puþin ºi obiceiurile: are tunicã roºie, sanie pe bazã de câmp
antigravitaþional, bea numai Cola... Dupã 1920, benzile desenate, desenele animate ºi mai
ales campaniile de publicitate incluzând moºi angajaþi cu ora, au fãcut sã triumfe Moºul  în
toate þãrile creºtine... Iar varianta dreptcredincioasei Valahii - Crãciuniþele - este de o trivialitate
dezgustãtoare...

Un sondaj efectuat anul trecut în Chicago evidenþia cã nouã din zece copii nu
înþeleg nimic altceva din Crãciun decât Moºul cu daruri. Punându-li-se în faþã o iesle în
miniaturã, magi ºi pãstori pãpuºi dar ºi un moº Crãciun jucãrie, copiii de la leagãnul de copii
nr. 3 din Bucureºti au ales fãrã ezitare:  Moºul. Cel puþin la alegerile pentru Primar a fost 50,5
la 49,5... Dar Moºul are parte peste tot în lume de o victorie totalã, repurtatã contra Copilului
din ieslea Betleemului, la capitolul sondajelor de opinie. Dacã ar fi vorba doar de sondaje!...

De unde s-a plecat ºi unde s-a ajuns... Eu nu spun acum cã nu trebuie sã mai
bucurãm copiii fãcându-le daruri sau lãsându-i sã-l atingã pe Moº în toate variantele lui. Dar
mai târziu, nu vor crede ei cã TOTUL, cã tot mesajul Bibliei, este poveste? Dar creºtinii cu
numele de astãzi nu cred tot aºa?  Un Dumnezeu - Moº Crãciun, care ne viziteazã din când
în gând, în faþa Cãruia turuim poezioara cu �Dã-ne, dã-ne ºi iar dã-ne...� ºi promitem cã vom
fi mai cuminþei...  ªi chiar ne dã pe mai departe binecuvântãri. Numai �vrãjmaºul cel bãtrân�
ne serveºte o astfel de caricaturã drept caracterul lui Dumnezeu.

Timeo danaos et dona ferentes. Mã tem de greci chiar când aceºtia fac daruri: un
celebru vers latin al lui Vergiliu, cuvintele lui Laocoon  în faþa calului-capcanã nãscocit de
bãtrânul într-ale trucurilor, Ulise. Mã tem ºi de Moºul care nu vrea sã aplice pãrintescul
îndemn din Prov.13,24. Tot sacul lui roºu care pare plin ºi cu care coboarã intempestiv pe
horn drept în mijlocul casei noastre, nu face cât o singurã ciocãniturã de-a lui Isus, la uºã,
sperând ca mãcar anul acesta sã-L invitãm înãuntru.

 de Ovidiu Rãdulescu, Hot Springs, SUA
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CEA MAI MARE IUBIRE DESCOPERITÃ
OAMENILOR

4.DUMNEZEU SUFERÃ DIN CAUZA PÃCATULUI
Tatãl nostru din ceruri a suferit mult din cauza pãcatului. Priviþi la Fiul lui

Dumnezeu respins de oameni. Ascultaþi la strigãtul Lui: �Ierusalime, Ierusalime,
care omori pe prooroci ºi ucizi cu pietre pe cei trimiºi la tine. De câte ori am
vrut sã strâng pe copiii tãi cum îºi strânge gãina puii sub aripi ºi n-aþi vrut.�
(Matei 23:37). Priviþi pe Fiul lui Dumnezeu atârnând pe crucea Calvarului ºi
auziþi strigãtul Sãu: �Tatã, iartã-i cãci nu ºtiu ce fac.� (Luca 23:34). În acel
moment teribil, Hristos simþea moartea celor osândiþi. Ce iubire! Tatãl a permis
Fiului Sãu sã treacã prin toate acestea datoritã iubirii Sale infinite pentru noi.

5. O ÎNFÃÞIªARE A IUBIRII LUI DUMNEZEU
Un pastor, care trãia într-un orãºel din Noua Anglie, avea un fiu de aproape

14 ani, care era elev la ºcoalã. Intr-o dupã amiazã, învãþãtorul a venit acasã,
cãutând pe tatãl bãiatului ºi i-a zis:

�-Bãiatul tãu este bolnav?�
�-Nu, de ce?�

�-Astãzi n-a fost la ºcoalã�.
�-E adevãrat?�

viu. �Vedeþi ce dragoste ne-a arãtat Tatãl, sã ne numim copii ai lui Dumnezeu. ªi
suntem. Lumea nu ne cunoaºte, pentru cã nu l-a cunoscut nici pe El�. (1 Ioan 3:1).

O aºa iubire mã cheamã pe mine. Nu pot sã mã împotrivesc. Îi cedez. Dar
tu? De mult, în zilele de pionierat, trãia lângã Chicago o familie de Quakeri cu
numele Hartman. Fiul lor, John, a crescut, având 19 ani. Intr-o zi, el ºi tãtãl sãu au
avut o ceartã violentã, care a fost ceva neobiºnuit în acea familie iubitoare de pace.
Cearta a fost atât de serioasã, încât tãtal i-a poruncit fiului sã plece de acasã.
Atunci John, care era la fel de înalt ca ºi taicã-sãu, s-a ridicat ºi a zis: �Tatã, voi
pleca ºi nu mã voi întoarce decât atunci când voi avea o invitaþie personalã din
partea ta�. John s-a hotãrât sã meargã în vest pentru a cãuta ceva de lucru. Astfel
cu un târnãcop ºi o lopatã s-a suit în vagonul unui tren care mergea spre California,
cãci se descoperise aur acolo.

Au trecut doar câteva zile când tatãl s-a recules ºi plin de cãinþã ºi-a
recunoscut greºeala sa. Acum era cu inima frântã. A hotãrât sã meargã ºi sã
gãseascã pe fiul sãu. ªi-a vândut câteva lucruri pentru a lãsa soþiei ºi familiei cele
necesare ºi a obtine bani de cãlãtorie. ªtia cã fiul sãu plecase spre vest, aºa cã
s-a urcat în primul tren pentru California. Curând a trecut din loc în loc numai ca sã
afle cã fiul sãu, John, trecuse pe acolo câteva sãptãmâni înainte. În cele din urmã,
cu banii cheltuiþi, el a decis cã trebuie sã se întoarcã acasã. Un gând i-a trecut prin
minte când a ajuns la o cotiturã ºi a vãzut ieºind în afarã merginea unei stânci. �Voi
scrie un mesaj pe stânci ºi-l voi invita pe John sã vinã acasã�. ªi aºa a fãcut. A
scris ºi a scris de mai multe ori. Cu o rugãciune în inima sa cã fiul sãu, John, va veni
ºi va vedea mesajul înainte ca vântul ºi vremea sã ºteargã scrisul, tatãl a plecat
spre Chicago. Datoritã providenþei, tânãrul John a trecut pe acolo ºi a vãzut cuvintele:
�John Hartman, tatãl tãu te iubeºte. Vino acasã�. ªi-a muºcat buza ºi a plecat
înainte cu încãpãþânare. Iarãºi a gãsit scris: �John Hartman, tatãl tãu te iubeºte.
Vino acasã�. Atunci John ºi-a zis: �Tatal meu trebuie cã m-a iubit mult de a venit aici
ºi a scris acest mesaj ca oricine sã-l vadã. Voi merge acasã�. ªi a plecat.

Prietene, Isus Hristos a venit mult mai departe decât distanþa de la Chicago la
California pentru a te mântui. El a venit din lumile pline de slavã aici pe acest pãmânt
blestemat din cauza pãcatului. Pe fiecare fir de iarbã, pe fiecare copac ºi pe fiecare
floare El a scris solia: �Tatãl tãu ceresc te iubeºte. Vino acasã�. Apoi cu însuºi
sângele Sãu El a scris pe crucea Calvarului: �Tatãl tãu te iubeºte. Vino acasã!�

O astfel de iubire face apel la inima mea. Eu nu-i pot rezista si i-am raãpuns. Dar tu?
Sunt sigur cã ºi inima ta rãspunde acestei iubiri mãreþe ºi te vei uni împreunã

cu mine spunând: �Tatã, noi te iubim. Tot ceeace Tu vrei sã facem, cu bucurie vom
face, cãci Te iubim atât de mult. Iþi predãm Þie vieþile noastre, slujirea noastrã ºi tot
ceea ce ne aparþine.

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
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�-Nici ieri n-a fost�.
�-Nu mai spune�.
�-Nici alaltãieri...�
�-Ei, bine�.
�-ªi am presupus cã era bolnav�.
�-Nu, nu e bolnav�.
�-Bine. Am gândit cã trebuie sã-þi spun�.
�-Mulþumesc�, a spus tatãl ºi învãþãtorul a plecat.
Tatãl a rãmas gânditor. Curând a auzit poarta scârþâind ºi a cunoscut cã bãiatul

venise. S-a dus sã-i deschidã uºa. Bãiatul ºi-a dat seama imediat cã tatãl sãu ºtia
despre cele trei zile. Tatãl zise: �Vino în bibliotecã, Fil�. Fil a intrat ºi uºa s-a închis. Tatãl
a zis: �Fil, învãþãtorul tãu a fost aici astãzi. El mi-a spus cã astãzi n-ai fost la ºcoalã, nici
ieri, nici alaltãieri. Noi am presupus cã tu ai fost. Cel puþin asa ne-ai lãsat sã înþelegem.
Nu-þi poþi da seama cât de rãu m-am simþit. Am avut încredere în tine. Totdeauna mi-am
spus: �Pot sã mã încred în fiul meu, Fil�. ªi iatã cã ai nutrit o minciunã timp de trei zile.
Nu-þi pot spune cât de rãu mã simt�. Pentru Fil a fost greu de suportat sã i se vorbeascã
atât de liniºtit. Dacã tatãl sãu i-ar fi vorbit cu asprime sau l-ar fi chemat la o parte sã-l batã
cu nuiaua, nu i s-ar fi pãrut atât de greu. Dupã o scurtã pauzã, tatãl i-a zis: �Fil, sã
îngenunchiem pentru rugãciune�. Din ce în ce îi era tot mai greu lui Fil. El n-ar fi voit sã se
roage chiar atunci. Dar au îngenunchiat ºi tatãl ºi-a revãrsat întreaga inimã în rugãciune.
Ascultându-i rugãciunea, baiatul a priceput cât de rãu se simþea tatãl datoritã comportãrii
sale. Oarecum el s-a privit ca într-o oglindã stând pe genunchi ca niciodatã mai înainte.
E ceva ciudat în legaturã cu acea oglindã a îngenunchierii. Multor oameni nu le place.

Apoi s-au ridicat. Ochii tatãlui erau uzi de lacrimi. ªi ochii lui Fil nu erau uscaþi.
Atunci tatãl a zis: �Bãiatul meu, e o lege a vieþii ca unde existã pãcat, acolo existã
suferinþã. Aceste douã lucruri nu le poþi despãrþi. Dacã existã suferinþã, undeva a fost
pãcat. Nu poþi separa aceste lucruri. Acum, spuse el, tu ai greºit. În aceastã casã eu
reprezint pe Dumnezeu. Aºa cã vom face astfel: Tu vei merge în camera de sus ºi îþi voi
aduce un pat acolo. La timpul potrivit vei servi masa acolo ºi vei sta acolo atâta vreme cât
ai minþit - trei zile ºi trei nopþi.

Fil n-a scos o vorbã. Au mers sus, patul a fost fãcut ºi tatãl l-a sãrutat pe bãiat
ºi l-a lasat singur cu gândurile lui. Când a venit timpul cinei, tatãl ºi mama s-au aºezat
sã mãnânce. Totuºi nu puteau mânca, gândindu-se la baiat. Cu cât mestecau mai
mult, cu atât mâncarea parea mai uscatã în gura lor. ªi înghiþeau cu noduri.

Apoi s-au aºezat pe fotolii. Tatãl a luat ziarul sã-l citeascã ºi mama a început sã
coasã. În seara aceea el nu putea vedea bine - ochelarii, degur. I-a luat de la ochi, i-a
ºters ºi atunci a constatat cã þinuse ziarul invers. Ea încerca sã coasã ºi firul s-a rupt.
Se pãrea cã nu poate înnoda firul de aþã.

Curând ceasul a bãtut ora nouã, apoi zece, ora când de obicei se retrãgeau la
culcare. Ea a întrebat: �Nu te duci la culcare?� El a rãspuns: �Cred cã încã nu mã
duc. Tu poþi merge�. �Nu, cred cã voi mai zãbovi ºi eu�. Ceasul arãta ora unsprezece
ºi apoi aproape doisprezece. Atunci au încuiat uºa ºi au mers în dormitor, dar nu
pentru a dormi. Fiecare se fãcea cã doarme. Curând ea a zis: �De ce nu dormi?� El

rãspunse dulce: �De unde ºtii cã nu dormeam? Tu de ce nu dormi?� �Nu pot, gândindu-
mã la bãiat cã e acolo sus�. �Aceasta-i ºi problema mea�, raspunse el. Ceasul arãta
doisprezece, apoi unu ºi douã, dar somnul nu venea.

În cele din urmã el zise: �Draga mea, eu nu mai pot sta aici. Mã duc sus la
Fil�. ªi-a luat perna ºi încetiºor a pãrãsit camera, a urcat scãrile ºi a deschis uºor ca
nu cumva sã-l trezeascã pe baiat dacã ar fi dormit. A pãºit încet pânã la colþul de
lângã fereastrã ºi privea. Fil stãtea acolo treaz, cu ceva scânteind în ochii lui ºi care
pareau cã se prelungeau pe obraji. Tatãl a intrat sub cearceaf lângã bãiat ºi ºi-au
trecut fiecare mâinile dupã gâtul celuilalt, cãci ei au fost totdeauna cei mai buni
prieteni - tatãl ºi fiul - ºi lacrimile lor s-au împreunat pe obrajii lor. Apoi au adormit. În
seara urmãtoare tatãl a zis: �Noapte bunã, dragã, mã duc la Fil�. ªi a doua noapte el
a dormit sus cu bãiatul. A treia searã iarãºi a zis: �Dragã, noapte bunã. Iarãºi merg
sus la bãiat�. ªi a treia noapte el a dormit în acelaºi loc al pedepsei împreunã cu fiul
sãu. Nu este surprinzãtor fãptul cã bãiatul acela, când a crescut mare, a devenit un
misionar pentru Isus în inima Chinei. Acel tatã este o imagine omeneascã a lui
Dumnezeu. Dumnezeu nu poate alunga pãcatul. El este aici. El nu poate înlãtura
suferinþa, caci suferinþa aduce mãrturie cã ceva este greºit în lume. Aºa cã Dumnezeu
a venit aici în persoana Fiului Sãu ºi ªi-a dat viaþa în locuinþa morþii în locul omului.
Acesta este Dumnezeu - Dumnezeul nostru. El vine ºi Îºi pune viaþa alãturi de viaþa
mea ºi a dumneavoastrã ºi ne face sã urâm pãcatul ºi sã dorim sã fim curaþi.

6. DUMNEZEU A TRIMIS SPIRITUL SFÂNT
Isus, îmbrãcat în corp omenesc, putea fi numai într-un anumit loc în acelaºi

timp. Atunci Dumnezeu a trimis Spiritul Sfânt dezbrãcat de corp omenesc, nu numai
sã fie cu noi, ci în noi - pentru a pleda, a convinge, a curãþi ºi a mângâia. �Hristos în
voi, nãdejdea slavei�. (Coloseni 1:27). �Cãci aºa vorbeºte Cel Prea Înalt, a cãrui
locuinþã este veºnicã ºi al cãrui Nume este sfânt. �Eu locuiesc în locuri înalte ºi în
sfinþenie; dar sunt cu omul zdrobit ºi smerit, ca sã înviorez duhurile smerite ºi sã
îmbãrbãtez inimile zdrobite�. (Isaia 57:15). Când simþi puterea convingãtoare în viaþa
ta, când Îl auzi insistând lânga tine, Acesta-i Dumnezeul nostru, acest minunat
Dumnezeu al iubirii, care doreºte dupã prietenia pe care a avut-o cândva cu omul. El
te vrea sã mergi împreunã cu El. El vrea ca tu sã trãieºti în El. El doreºte sã fii cu El
în veºnicie. De aceea El îþi vorbeºte aºa de duios prin Spiritul Sãu.

7. DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU VA TRIUMFA
Curând marea iubire a lui Dumnezeu va triumfa. Atunci dorinþa inimii Sale va

fi împlinitã. Poporul Lui va fi cu El. (Apocalips 21:3; 22:4). Prietenul meu, ai gãsit
acest glorios adevãr? Curând va veni ziua când Dumnezeu ºi omul vor fi împreunã.
Dumnezeu este atât de doritor dupã prietenia pe care a avut-o cândva cu omul. Intr-
una din aceste zile, marea Sa dragoste va triumfa ºi El va fi cu poporul Sãu
rãscumpãrat. Atunci nu va mai exista pãcat, durere ºi suferinþã. Pãcatul va fi complet
îndepãrtat din Universul lui Dumnezeu. Atunci omul va putea privi Faþa lui Dumnezeu
ºi sã trãiascã veºnic, având prietenie ºi comuniune faþã cãtre faþã cu Dumnezeul cel


