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Ispita

Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Orizontal: 1) �Iatã, Eu sunt cu voi..!�
(fãgãduinþã pentru A NU CEDA).
2 )Dezgustãtor (apropo de pãcat). 3)
O carte a scriitoarei Ellen White -
Exclamaþie la satisfacþie. 4) Aproape
orb..! - Cheltuit fãrã socotealã (la fiul
risipitor). 5) Apãrut chiar pe faþã -
Rãspuns la ispitã - Sunt în liceu, 1,3,
5. 6) La spatele fragului..! - Clãdire în
care se desfãºoarã activitatea
Conferinþei Muntenie.  7) A ispiti, ca

în EDEN - Pedepsiþi în final, pentru cedare în faþa ispitelor. 8) Material pentru cãmaºa
Celui �ispitit ca ºi noi dar fãrã pãcat� - Legat sufleteºte de Isus (fig.). 9) Adjectiv pentru cei
bogaþi în sens spiritual (fig.) - Pus în coºuleþ, dar fãrã valoare. 10) Pronume Personal
pentru Cel care învaþã: �Rugaþi-vã ca sã nu cãdeþi în ispitã�. - Suferinþã sufleteascã.
Vertical: 1) Ispitã pentru cei care oferã favoruri pe nemeritate. 2 )Bãºtinaºi autohtoni. 3)
Ca Adam, dupã cedarea în faþa ispitei - Cu ele începe teama..! 4) Un amurg nesfârºit...!
- Loc de naºtere pentru Cel ispitit în pustie. 5) �Dis de.....�, sau un timp bun pentru
rugãciune. 6) �Caut ... om�, care sã nu se lase ispitit - Punct cardinal opus nordului -
Avraam nu s-a lãsat ispitit nici mãcar de o ... ! 7) Mamifere rumegãtoare din Tibet -
Abreviere pentru unele gospodãrii colective. 8) Nicolae Bãlcescu - Categorie gramaticalã
care aratã cã este vorba de mai multe �ispite� de acelaºi fel. 9) Un colaborator al
Apostolului Pavel, care nu s-a lãsat ispitit de iudaizanþi - Rãsãritã în Iacov.10) Împreunã
cu Isus, ca sã reziºti în faþa tentaþiilor ! - Însoþeºte substantivul fãrã a-l defini precis.
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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.

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

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

*Evanghelia prin Internet..17

* ªtiaþi cã ............ . . .....18

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

*Cereri pentru rugãciune.18

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)

Net New York �99

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

A B O N A M E N T E  2 0 0 0

*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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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

http://www.intercer.ro

Puteþi procura revista noastrã ºi prin
responsabilii cu literatura din
comunitate. Rugaþi-i sã ne contacteze!
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Interviul lunii...

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Reporter: -Vã rugãm sã ne spuneþi câteva cuvinte despre dvs.
P.A.: -Mã numesc Andrei Paulin ºi sunt la casa de copii de la vârsta de 6 ani. Anul

trecut am terminat Facultatea de Management ºi Marketing în Afaceri Economice din
cadrul Universitãþii "Constantin Brâncoveanu" din Râmnicu Vâlcea. Sunt preºedinte de
onoare al Asociaþiei Orfanilor din Casele de Copii cu sediul în Râmnicu Vâlcea-România.
În prezent nu lucrez nicãieri, dar mã ocup de Asociaþie ºi de revista noastrã numita
"Viaþa castelanilor vâlceni".

R.:-Cum ºi când a apãrut ideea înfiinþãrii AOCC ? Spuneþi-ne pe scurt câteva din
scopurile AOCC ºi acþiunile desfãºurate.

P.A.: Ideea înfiinþãrii Asociaþiei mi-a venit în vara anului 1996. Noi, copii de la
Casa de Copii ªcolari Bãieti din Râmnicu Vâlcea eram foarte uniþi. Înainte de 1996,
când ne confruntam cu vreo problemã (cum ar fi mâncarea proastã de la cãmin, sau
faptul cã cei care conduceau cãminul nostru la acea vreme voiau sã ne dea afarã din
cãmin), ne strângeam toþi copiii de la clasa a V-a în sus (în jur de 100), fãceam câte o
ºedinþã în clubul de sport, scriam câteva revendicãri pe hârtie ºi apoi mergeam împreunã
la Inspectoratul ªcolar, la prefectul judeþului, la primarul oraºului ºi la preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea ºi înmânam hârtia cu cererile noastre. La fel procedam ºi
când educatorii ne bãteau sau când conducerea nu vroia sã ne dea hainele care
veneau de la ajutoarele din strãinatate. Uneori aceºtia rezolvau cererile noastre, dar
alteori nu ne bãgau nici mãcar în seamã.

În 1996 eu eram înca la facultate, iar acolo am studiat la materia "drept civil"
despre dreptul la libera asociere al oricãrui om din România. Atunci, la una din  orele de
drept civil, mi-a venit ideea sã înfiinþez aceastã asociaþie ºi sã ne apãrãm în mod
organizat drepturile noastre. Am strâns 35 de copii ºi am început sã facem demersurile
legale pentru înfiinþarea asociaþiei.

Dupã ce am terminat toate demersurile, pe 27 noiembrie 1996 Tribunalul judeþului
Vâlcea a dat hotãrârea de înfiinþare a Asociaþiei Orfanilor din Casele de Copii.

Acþiunile pe care le desfãºurãm noi în cadrul Asociaþiei, sunt în funcþie de
resursele financiare pe care le obþinem de la sponsori ºi se realizeazã cu participarea
copiilor din casele de copii vâlcene. Pânã acum am organizat spectacole, excursii, o
tabãrã la munte, campionate de fotbal, volei, ºah, am înfiinþat un post de radio în cadrul
Casei de Copii ªcolari Bãieþi - numit Radio Castelul - ºi am editat o revistã numitã
"Viaþa castelanilor vâlceni".

R.:-Am citit de curând primul numãr al revistei Castelanilor. Cum a apãrut revista?
P.A.: Ideea unei reviste o aveam mai demult, dar nu aveam curajul sã pornim la

drum. Nu aveam bani ºi de aceea credeam noi cã n-o sã reuºim sã o editãm. Intr-o zi,
Mihai, unul din colegi, se juca pe calculator ºi a intrat înt-un program de editare din Office
2000. Din joaca el a început sa editeze o revistã, apoi, fiind strânºi în jurul calculatorului
mai mulþi copii, vãzând cât de bine aratã, cu toþii am hotãrât cã n-ar strica sã o scoatem la

Salatã orientalã de iarnã
1 Kg cartofi, 200g ceapã, 20 g castraveþi acri, 80 ml ulei,

50 g oþet, 1 legãturã verdeaþã, 60g mãsline, piper, sare.
Cartofii se pun la fiert în coajã. Dupã ce s-au fiert ºi s-au

rãcit, se curãþã ºi se taie în felii subþiri, la fel ºi ceapa. Castraveþii
acri se aleg dintre cei mai tineri, apoi se taie în rondele cât mai
subþiri. Verdeaþa (pãtrunjel sau mãrar) se curãþã, se spalã ºi se taie mãrunt.
Se amestecã toate într-un castron ºi se adaugã, dupã gust, sare, piper, oþet
ºi ulei. Salata se aºeazã pe un platou sau într-o salatierã, se presarã cu
verdeaþã iar pe deasupra se orneazã cu mãsline.

Rezolvare rebusului �Aflate în Biblie�
Orizontal:1)Capernaum; 2)Adramelec; 3)Pro-Inec; 4)Aici-Exil; 5)Daltã-

Ali; 6)Otar-In; 7)Cim-Padre; 8)Icar-Irar; 9)AA-Cãruþe.
Vertical:1)Capadocia; 2)Adriatica; 3)Proclama; 4)EA-ITR-RC; 5)RMI;

6)Nene-Iair; 7)Alexandru; 8)Uecil-Rât; 9)MC-Litere.

Paulin Andrei , Preºedinte de onoare ºi fondator al
Asociaþiei Orfanilor din Casele de Copii Vâlcea (AOCC)

1.La început Biblia a fost scrisã cu mâna pe suluri de papirus. Mai târziu, iudeii le-
au scris pe suluri de piele. Instrumentele de scris au fost pensule bine bãtute din trestie, sau
trestii bine ascuþite; cerneala era fãcutã din funingine.

2.Pânã în secolul al cinsprezecelea copii ale Bibliei erau scrise de mânã.
3.Numai în secolul al IV-lea d.Hr.. Biblia a fost pusã în circulaþie ca un singur

volum complet, unitar.
4.Un numãr de 40 de autori au scris Biblia într-o perioadã de mai bine de 1500

ani (de la 1500 î.Hr. la 100 d.Hr.)
5.Cei 40 de autori au fost diferiþi în ceea ce priveºte cultura ºi educaþia lor,

personalitatea ºi receptivitatea intelectualã, ºi cu toate acestea, cãrþile pe care le-au scris nu se
contrazic între ele.

6.Biblia se ocupã cu subiecte de istorie, biografie, poezie, cuvântãri, proverbe, cântece pastorale,
profeþii, dramã, tragedii, predici dialog ºi învãþãturi etice.

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

ªtiaþi  cã . . . ???
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Interviul lunii...

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890Mesaje primite pe Internet

imprimantã. Am mai scris câteva articole ºi apoi am listat-o dupã care am fãcut 100 de
copii xerox gratuite la primãria oraºului Râmnicu Vâlcea (cu primãria colaborãm de
mai multã vreme foarte bine). Aºa a apãrut primul numãr. Aceastã revistã a avut un
impact deosebit în rândul locuitorilor din Râmnicu Vâlcea. Câteva zile s-a vorbit despre
revista noastrã la toate posturile de radio ºi de televiziune locale precum ºi-n presa
scrisã. Un articol a apãrut chiar ºi într-un ziar central (este vorba de ziarul "Naþional"
care apare zilnic în aproximativ 200.000 de exemplare). Acest lucru ne-a încurajat
foarte mult ºi, datoritã faptului cã am epuizat foarte repede de distribuit revista, am
hotãrât ca urmãtorul numãr din revistã sã-l imprimãm la o tipografie în 1000 de
exemplare. Curând a apãrut ºi sponsorul care sã ne dea banii pentru a o putea tipãri.
Am hotãrât ca revista noastrã sã aparã lunar, sã fie scrisã numai de cãtre copii din
casele de copii, chiar dacã articolele lor nu vor fi scrise la nivel profesionist, sã cuprindã
materiale despre viaþa copiilor din casele de copii ºi sã fie distribuitã gratuit locuitorilor
oraºului Râmnicu Vâlcea. Deºi nu ne aºteptam ca revista sã aibã un succes atât de
mare, am primit foarte multe felicitãri de la profesorii ºi colegii de ºcoala ale copiilor
din cãmin, de la prefect, de la primar, de la preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea ºi
de la alþi cetãþeni ai oraºului nostru. În urma unui articol din revistã, prefectul chiar
ne-a adus, cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã aparaturã audio în valoare de 12 milioane
lei (un reportofon, un casetofon dec, un amplificator ºi un microfon) pentru postul
nostru RADIO CASTELUL.

Pentru viitor, dacã gãsim sponsori, dorim ca revista Viaþa castelanilor vâlceni
sã aparã în toatã þara (în prezent este distribuitã doar în Râmnicu Vâlcea), sã cuprindã
articole despre copii din toate casele de copii din România ºi sã se numeascã  "Viaþa
castelanilor din România". Acelaºi lucru (extinderea la nivel naþional) îl urmãrim ºi
pentru Asociaþia Orfanilor din Casele de Copii, în acest fel interesele orfanilor din
România fiind mult mai bine reprezentate.

R.:-Iarãºi am fost bucuros sã gãsesc pagina de Internet a AOCC. Ce speraþi sã
realizaþi prin folosirea mijloacelor de informare în masã?

P.A.:- Prin intermediul mijloacelor de informare în masã noi urmãrim, în primul
rând, sã eliminãm prejudecãþile pe care le au oamenii despre noi. Mulþi oameni ne
cred, tot datorita mijloacelor de informare în masã, cã suntem handicapaþi, cã suntem
retardaþi psihic, cã furãm, cã suntem violenþi, murdari etc. Aceastã imagine eronatã
care s-a creat despre noi ne dãuneazã foarte mult. Dupã ce cã suferim datoritã lipsei
afecþiunii pãrinteºti, dar ºi datoritã lipsurilor materiale, noi nu putem nici sã ne integrãm
în societate datoritã imaginii nu tocmai plãcute care s-a creat în rândul opiniei publice.
Oamenii au o anumitã reþinere când intrã în contact cu noi. La ºcoalã profesorii nu
doresc sã aibã în clasã copii de la casa de copii, pãrinþii nu vor sã-ºi lase copii sã
înveþe în aceleaºi clase cu noi, copii nu leagã prietenie cu noi ºi evitã sã ne aibã colegi
de bancã, iar dupã ce terminãm o ºcoalã, patronii nu vor sã ne angajeze când aflã
unde am crescut. Aceste lucruri ne mâhnesc foarte tare ºi ne reduc ºansele de a trãi
omeneºte în societate. Datoritã faptului cã sunt respinºi de societate, mulþi copii din
casele de copii terminând o ºcoalã ºi ajunºi la 18 ani, nu pot nici sã-ºi gãseascã un

Evanghelia
prin

Internet
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:

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

Gheorghiþã Octavian, Tg.Jiu. �Deja a devenit o obiºnuinþã sã citesc mesajele
primite de la Internet spre Cer.  Domnul sã vã binecuvânteze pentru aceastã iniþiativã,
ºi sã vã dea ocazia de a vedea rodul muncii voastre, atunci când timpul nu se va
mai mãsura cu anii, când distanþele se vor parcurge cu viteza gândului, când ziua
nu va mai alterna cu noaptea, când Hristos ne va vorbi faþã cãtre faþã. Acest timp nu
e departe! Uitaþi-vã în Biblie! De la terminarea celei mai lungi perioade profetice,
Biblia nu mai masoarã timpul în ani, ci în �timp de har�! Suntem spre finalul acestui
timp! Va doresc pentru noul �an de har� implinirea tuturor proiectelor ºi planurilor
pentru rãspândirea Evangheliei! Domnul sa fie cu voi!�
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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
loc de muncã, nici o locuinþã ºi, cu atât mai puþin, au speranþe pentru a-ºi întemeia o
familie. De aceea mulþi dintre ei deviazã, iar pentru a putea supravieþui se adãpostesc
prin canale ºi sunt nevoþi sã se apuce de furat de prin magazine sau de prin casele
oamenilor pentru a-ºi potoli foamea. Foarte curând ei ajung în puºcãrii, iar ºansele lor de
a trãi ca niºte oameni sunt practic spulberate. Viaþa lor este terminatã. Iatã de ce este atât
de important pentru noi sã creãm o imagine realã, pozitivã copiilor din casele de copii,
prin toate mijloacele de informare pe care le avem, iar dacã nu avem aceste mijloace,
trebuie sã ni le creãm singuri!

Un alt scop urmãrit de noi prin folosirea mijloacelor de informare în masã este
acela de a arãta oamenilor problemele afective ºi materiale cu care ne confruntãm noi
ºi sã gãsim oameni de suflet care sã ne ajute în rezolvarea acestor probleme. În pagina
noastrã (http://www.aocc.vl.ro) avem alocatã o secþiune specialã unde este prezentat
fiecare copil din casele de copii vâlcene cu poza sa ºi cu câteva date personale. Spre
bucuria noastrã, construirea acestei pagini a dat deja rezultate pozitive. Exista deja familii
care doresc sa ajute anumiþi copii prezentaþi în paginã sau chiar sã-i înfieze. Ne-am
bucura dacã toþi copiii prezentaþi ºi-ar gãsi câte o familie care sã-i ajute.

R.:-Ce doriþi sã afle tinerii creºtini care citesc revista noastrã despre situaþia copiilor
din Casele de Copii?

P.A.: Câteva lucruri am spus ºi în rândurile de mai sus. În general tinerii creºtini
trebuie sã ºtie cã în casele de copii trãiesc copii ºi tineri (cãci existã în casele de copii ºi
tineri peste 18 ani care încã n-au terminat ºcoala) normali din punct de vedere fizic ºi
psihic, cu un suflet deosebit, dar care, din pãcate, sunt abandonaþi nu numai de cãtre
proprii lor pãrinþi ci ºi de cãtre societate.

Existã chiar foarte mulþi copii care au aspiraþii spirituale ºi care îl cautã pe Dumnezeu
fie frecventând biserici creºtine neoprotestante (adventiste, penticostale etc.) fie frecvetând
biserici creºtine ortodoxe. Tinerii creºtini care au acces la Internet pot afla mai multe
lucruri despre noi vizitând pagina noastrã de web la adresa www.aocc.vl.ro Vizitând
aceastã paginã vã rugãm sã ne votaþi în Romanian Top 100 de fiecare datã. Este foarte
important pentru noi.

R.:-Un mesaj cãtre copii din Casele de Copii cãt ºi pentru ceilalþi tineri.
P.A.: -Pe copiii din casele de copii îi sfãtuiesc sã fie uniþi cãci astfel pot sã reuºeascã

mai uºor în rezolvarea problemelor lor ºi sã aibã speranþã ºi încredere în Dumnezeu.
Dumnezeu sigur le va cãlãuzi paºii în viaþã.

Celorlalþi tineri le urez ca Dumnezeu sã le poarte de grijã, sã-i ajute sã-ºi realizeze
toate dorinþele lor bune ºi sã aibã o viaþã sãnãtoasã ºi plinã de fericire.

P.S.Puteþi contacta AOCC pe adresa: Casa de Copii Rm.Valcea, Str.Rapsodiei
nr.2, Rm.Vâlcea, cod 1100, jud.Vâlcea sau pe Internet la adresa http://www.aocc.vl.ro,
e-mail: aocc.vl@usa.net .

interviu realizat de Lucian Mihãilescu

Silver Spring, Maryland,
U S A . . . [ A N N ] D i r e c t o r u l
Departamentului pentru Libertate
Religioasã al Bisericii Adventiste, Dr.
John Graz, a rãspuns  unui sondaj
internaþional referitor la drepturile
omului.

Sondajul, efectuat de Gallup
Internaþional, a intervievat oameni din
60 de þãri, dacã ei cred cã drepturile
omului sunt pe deplin respectate ºi
dacã discriminarea se manifestã
acolo unde locuiesc. De asemenea
au întrebat ºi dacã subiecþii sunt de
acord cu Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului.

�Rãspunsurile sunt interesante
deoarece scot în evidenþã faptul cã,
în cuvintele sondajului, �Observarea
stricta a drepturilor omului pare sã
cauzeze dificultãþi substanþiale,��
spunea Graz. �Chiar ºi în aceastã
parte a lumii care de obicei se
considerã cã susþine drepturile
omului, cetãþenii care locuiesc aici nu
sunt convinºi cã toate drepturile
omului sunt respectate. De exemplu,
în Europa de Vest, mai puþin de unul
din trei cred cã drepturile omului sunt
pe deplin respectate.�

Rezultatele sondajului
evidenþiazã cã America Latinã este
cea mai rea zonã a lumii, unde numai

Un conducãtor al Bisericii rãspunde
unui sondaj referitor la Drepturile Omului

8% din cetãteni cred cã drepturile omului
sunt pe deplin respectate în þãrile lor, ºi o
treime declarã cã drepturile omului nu
sunt respectate, parþial sau deloc. Este
interesant de remarcat faptul cã în þãrile
Orientului Mijlociu, unde apar unele dintre
cele mai grave violãri ale drepturilor
omului, sondajul nu s-a fãcut.

�Sondajul aratã cã avem înca o
cale lungã de mers pânã la recunoaºterea
generalã chiar ºi a dreptului uman de
bazã,� comenteazã Graz. �Noi rãmânem
angajaþi în lucrarea de susþinere ºi aderare
la Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului iar ca Bisericã în particular
susþinem acest drept fundamental al
omului, libertatea de credinþã ºi
practicare a ei.�  [Jonathan Gallagher].

Interviul lunii...
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Care sunt repercursiunile
fumatului pasiv? Cercetãrile medicale
au arãtat cã copiii cu pãrinþi fumãtori,
suferã mai des de bronºitã acutã ºi
cronicã, de traheitã, de laringite, faringite
ºi de pneumonie.

De asemenea, existã posibilitatea
de a contracta cancer prin simpla
convieþuire cu fumãtorii. Cu cât numãrul
de fumãtori cu care convieþuieºte cineva
este mai mare, cu atât ºi riscul acelei
persoane de a face cancer pulmonar este
mai mare. De exemplu, riscul
dumneavoastrã de cancer pulmonar se
poate dubla în numai 5 ani dacã trãiþi într-
o familie unde sunt 5 fumãtori.

Fumatul la femeile gravide este
încã un aspect regretabil ºi extrem de
trist.  Mamele care fumeazã în timpul
graviditãþii au mai  multe naºteri prema-
ture, au mai mulþi copii cu greutate micã.
Copiii mamelor fumãtoare au o
mortalitate imediatã mai mare.
Statistici efectuate în Marea Britanie
apreciazã cã doar în aceastã þarã
fumatul în timpul graviditãþii ucide peste
1000 de copii în fiecare an.  De fapt,
efectele nu se opresc la naºtere sau în
perioada imediat urmãtoare.

Dezvoltarea fizicã ºi intelectualã ºi chiar
comportamentul copiilor nãscuþi de mame
care au fumat în timpul sarcinii poate fi
afectat pe toatã durata vieþii lor.

Soluþia pentru îmbunãtãþirea
calitãþii aerului pe care îl respirãm ºi
pentru salvarea miilor de vieþi care cad
victimã fumatului este evidentã:
renunþarea la fumat, interzicerea
fumatului în locurile publice.

Dupã ce am vãzut aspectele
legate de calitatea aerului pe care îl
respirãm sã abordãm o altã laturã, extrem
de interesantã, igiena respiraþiei, laturã
care ne afecteazã pe toþi deopotrivã.  De-
a lungul întregii sale vieþi, omul sãnãtos
respirã susþinut prin fosele nazale. Nasul
are numeroase funcþii esenþiale pentru
organismul nostru. Astfel, are rol în
respiraþie, ceea ce include:  dirijarea ºi
condiþionarea aerului inspirat, adicã
încãlzirea, umezirea, curãþirea ºi filtrarea
aerului, reglarea debitului respirator.  Apoi,
are rol în funcþia olfactivã (simþul mirosului,
în funcþia fonatoricã (amplificarea
sunetelor în timpul vorbirii ºi conferirea
timbrului vocii), în funcþia auditivã (asigurã
aerisirea urechii mijlocii)  ºi în multe reflexe
de apãrare cum ar fi strãnutul.

Vom încerca sã facem acum o ordonare a muzicii în funcþie de destinaþia
ºi efectele ei în viaþa omului. Prima schema posibilã: a)muzica sacrã; b)muzica
laicã; c)muzica maleficã.

a) Muzica sacrã - rãspunde nevoilor spirituale în relaþia omului cu
Dumnezeu. Aceste nevoi sunt: adorare, laudã, pocãinþã, rugãciune (comuniune).

b) Muzica laicã - rãspunde nevoilor spirituale legate de realitatea terestrã sub aspect
cultural, afectiv, formativ, recreativ, distractiv ºi estetic (nevoia de frumos-sublim).

c) Muzica maleficã a fost introdusã de cãtre o inteligenþã ostilã lui Dumnezeu ºi omului, sub
masca deconectãrii ºi a divertisementului, dar care are ca efect decadenþa spiritualã ºi fizicã.

Este vorba aici de acele producþii lipsite de melodicitate unde se repetã cu obstinaþie
anumite formule ritmice agresive, prin amplificare exacerbatã ºi lovituri ale instrumentelor de
percuþie care agreseazã timpanul pânã la rãnirea acesuia. Ritmul nenatural care aminteºte de
agregate mecanice devine suveran ºi ia sub control toate ritmurile biologice ale ascultãtorilor,
manipulându-le apoi ºi comportamentul. Rezultatul este surzitate parþialã sau totalã (în funcþie de
timpul de expunere), nevroza, nebunia, sinuciderea, vandalismul. De fapt acest tip de muzicã pe
care am numit-o maleficã proclamã prin cuvintele ºi gestica interpreþilor, urmãtoarele �idealuri�:
nesupunerea faþã de ordinea socialã, drogul ºi sexualitatea sub toate formele ei cele mai aberante
(a se vedea P.Hammel: �Creºtinul ºi muzica sa�).

Iatã o altã compartimentare a muzicii, conformã cu 1 Tesaloniceni 5:23:
a) muzicã pentru trup ; b) muzicã pentru suflet; c) muzicã pentru duh (spirit).
a) Muzica pentru trup se adreseazã mai mult pãrþii fizice din alcãtuirea fiinþei umane:
- muzica pentru gimnasticã ritmicã; marºuri militare; dansuri, jocuri  populare; balet; cântare

de muncã; de circ (îmblânzirea animalelor ºi dresarea lor);terapia aparatului digestiv.
b) Muzica pentru suflet, cu caracter predomiant afectiv: - elegii, doine, cântece eroice,

romanþe,  cântece de dor, marºuri funebre, folclor, în general �O revelaþie mai înaltã decât filosofia�
- L. van Beethoven

c) Muzica pentru duh, cu adresabilitate predominant spiritualã, intelectualã.  Aceastã
categorie de muzicã pretinde o oarecare pregãtire teoreticã pentru a putea fi receptatã
spre deosebire de primele douã categorii care lucreazã �De la sui fini inteligible�, de la
prima audiþie. Iatã genurile de muzicã spiritualã:muzica simfonicã, de camerã, -
concertantã, vocal - simfonicã.

De reþinut cã nici una din categoriile de muzicã enumerate mai sus în aceastã
schemã nu se rezumã doar la unul din compartimentele alcãtuirii umane. Fiecare din
aceste categorii influenþeazã organismul uman în întregime, dar în mod diferenþiat, în
funcþie de caracterul preponderent ritmic, afectiv, intelectual al muzicii respective.

                                                       (va urma)
Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

Muzica religioasã (2) New Start
SÃNÃTATE

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

Aerul
-continuare-

615

Totul despre muzicã
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Strategia lui Satana de a mânji sufletul

pastor , Gheorghe Urdaº, Bistriþa

Hollywood-ul & sfinþenia

Dependenþa.
Cei mai mulþi dintre �consumatorii �de TV, filme ºi amatorii setoºi de

seriale, cred cã acestea nu-i afecteazã. În realitate însã, în acelaºi timp ei se
aflã sub puterea hipnoticã a Hollywood-ului. Încã mulþi se auto�înºealã spunând
asemenea consumatorilor de droguri :�O, eu nu sunt dependent, sunt departe
de aºa ceva. Pot sã mã opresc oricând doresc  !�

Trebuie sã recunoaºtem deschis: dependenþa care o creazã TV i-a
fãcut pe mulþi autori adventiºti care au scris legat de acest subiect sã adopte
o poziþie tranºantã nu numai faþã de mesajele TV, ci ºi împotriva mediului
însuºi. Ori acelaºi mediu TV poate fi folosit ºi pentru scopuri pozitive, ca
exemplu fiind seminariile biblice prin satelit (�Net-urile� 96,98, 99)

Totuºi personalitãþi cu autoritate în domeniu uimesc prin concluziile
lor. Iatã doar câteva : Australianul Daniel Sheehy  grafician- designer declarã
: �� tehnicile filmului sunt mult mai adânci decât ar pãrea în realitate ºi
acestea fac sã deformeze realitatea, supraîncarcã sistemul nervos, amorþesc
facultãþile critice ºi forþeazã subconºtientul pentru a accepta valorile actorilor.�

Filmele îºi aºeazã �destinatarii� într-o stare asemenea transei:
supraîncarcã creierul cu stimuli vizuali, ascund imaginile direct în subconºtient
ºi determinã creierului undele de tip alfa, stare identicã pentru minte cu somnul
. În aceeaºi ordine de idei, Gerry Mander spune cu îngrijorare: �Procesul
gândirii noastre nu poate sã scape din acest impas, deoarece filmele corupte
fac ca imaginile sã pãtrundã involuntar în creierul nostru. ªi rãmîn permanent
acolo.� Imaginaþia ºi realitatea fuzioneazã. Se pierde astfel controlul într-o
mare mãsurã asupra puterii de decizie ºi  asupra minþilor noastre. Tot ce se
aflã depozitat în creier fiind foarte greu de îndepãrtat.  Un studiu recent  arãta
cã mulþi adventiºti din State Unite petrec  circa 5 ore pe zi în faþa TV. În
schimb ei comunicã cu membrii familiei lor doar 14 minute pe zi.

Thomas Mostert un fost preºedinte a Conferinþei Pacificului, avea
dreptate când declara : � Consider cã acestea (filmele, televiziunea, urmãrirea
obsesivã a casetelor video cu filme comerciale) constituie cauza Nr.1 pentru
care avem atât de puþin interes faþã de lucrurile spirituale .

(va urma)

Dumnezeu este întotdeauna cu noi, în orice situaþie dificilã am fi, oferindu-ne
posibilitatea de a vedea rezolvarea pe care El deja o are pregãtitã.
2 Corinteni 12:7-9
�ªi ca sã nu mã umflu de mândrie, din pricina strãlucirii acestor descoperiri, mi-
a fost pus un þepuº în carne, un sol al Satanei, ca sã mã pãlmuiascã ºi sã mã
împiedice sã mã îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul sã mi-l ia. ªi El mi-a
zis: �Harul meu îþi este de ajuns; cãci puterea mea în slãbiciune este fãcutã
desãvârºitã �. Chiar dacã Dumnezeu nu-mi rãspunde îndeplinindu-mi rugãciunea
aºa cum eu vreau, el îmi dã însã putere sã suport încercarea.
Deuteronom 3:23-26
�În vremea aceea m-am rugat Domnului ºi am zis:�Stãpâne Doamne, tu ai început
sã arãþi robului Tãu mãrirea Ta ºi mâna Ta cea puternicã; cãci care este
Dumnezeul acesta în cer ºi pe pãmânt, care sã poatã face lucrãri ca ale Tale ºi
sã aibã o putere ca a Ta ! Lasã-mã te rog sã trec ºi sã vãd þara aceea bunã, de
dincolo de Iordan, munþii aceia frumoºi ai Libanului !� Dar Domnul s-a mâniat pe
mine din pricina voastrã ºi nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis:�Destul, nu-mi mai
vorbi de lucrul acesta !�
Domnul are întotdeauna ceva mai bun decât crezi tu cã ar fi posibil.

Micã Farmacie biblicã

Când vrei pace: Romani 5:1.2; Ioan 14
Când totul merge dupã voinþa ta: Psalmul 33; 1 Timotei 6; Iacov 2:1-17
Când începi un lucru nou: Psalmul 1;Proverbe 12
Când eºti îngrijorat de membrii familiei tale: Palmul 121; Isaia 40
Când eºti descurajat: Psalmii 25; 42; 43
Când þi se mãresc greutãþile: 2 Timotei 3; Evrei 13
Când prietenii te pãrãsesc: Matei 5:1; 1 Corinteni 13
Când vin ispite: Psalmii 15; 19; 139; Matei 4; Iacov 1

 materiale de Claudiu Denis Hongu, Bucureºti

Despre rugãciune

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890Deschide Biblia



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 1, Ianuarie 2000

Ascultaþi de Domnul

138

Poezie Poezie

de Marcel Dragnea, Dor Mãrunt, Cãlãraºi

Ascultaþi de Domnul, neamuri ºi popoare
Ne-am apropiat de ziua cea mare!
A doua venire chiar la uºã bate
Încotro o luãm dacã avem pãcate ?

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

Cel ce calcã legea, nu este iertat
Decât dacã s-a cãit ºi s-a îndreptat.
Vine sfârºitul lumii, este chiar �nainte,
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 pe Isus sã-ntâmpinãm în nori.

Motive pentru care nu
 primim rãspuns la rugãciune

Psalmul 127:7
�El ia aminte la rugãciunea nevoiaºului ºi nu i-o nesocoteºte�.
Psalmul 6:9
�Domnul îmi ascultã cererile ºi Domnul îmi primeºte rugãciunea�.
Psalmul 5:3
�Doamne auzi-mi glasul dimineaþa, dimineaþa eu îmi îndrept rugãciunea spre Tine
ºi aºtept�. Încotro se îndreaptã primul gând ºi primul gest al zilei ?
Matei 21:22
�Tot ce veþi cere cu credinþã, prin rugãciune, veþi primi�. Este posibil ca atunci
când mã rog sã nu cred cã voi primi ceea ce eu cer. Ca urmare, nu voi primi!
Matei 11:21
�Acest soi de demoni nu iese afarã decât cu rugãciune ºi cu post�. Sunt lucruri ºi
înclinaþii personale la care nu renunþi uºor. Este bine pentru o vreme sã practicãm
postul ºi rugãciunea, aºa cum ne învaþã Hristos.
Matei 26:39
�Isus a venit cu ei într-un loc îngrãdit, numit Ghetsemani ºi a zis uceicilor: �ªedeþi
aici ºi mã voi duce colo sã Mã rog... Tatã, dacã este cu putinþã, depãrteazã de la
Mine paharul acesta ! Totuºi nu cum voiesc Eu, ci cum voieºti Tu�.  �Facã-se voia
Ta� sã fie spiritul rugãciunii noastre. Altfel ar însemna cã-L oblig pe Dumnezeu
sã-mi rãspundã cum vreau Eu.
Romani 12:12
�Bucuraþi-vã în nãdejde; fiþi rãbdãtori în necaz; stãruiþi în rugãciune�.Ori de câte
ori ne rugãm trebuie sã stãruim în lucrurile care sunt dupã voia lui Dumnezeu.
Iacov 4:3
�Sau cereþi ºi nu cãpãtaþi pentru cã cereþi rãu, cu gând sã risipiþi în plãcerile
voastre�. Dumnezeu cunoaºte motivul pentru care cer ºi deseori El nu mai îmi
dã ceea ce am avut cândva ºi am risipit în detrimentul sãnãtãþii mele, sau în
defavoarea altora.
1 Corinteni 10:13
�Nu v-a ajuns nici o ispitã care sã nu fie potrivitã cu puterea omeneascã. ªi
Dumnezeu care este credincios, nu va îngãdui sã fiþi ispitiþi peste puterile voastre;
ci împreunã cu ispita a pregãtit ºi mijlocul sã ieºiþi din ea, ca s-o puteþi rãbda�.

Despre rugãciune
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de Magdalena Rãzmeriþã, Grãdina, Constanþa

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

�Comunicarea:
problema numãrul
unu a cãsniciei�

Tânãrul pentru cãsãtorie

( va urma )

Poezie Poezie

�Infidelitatea�, se aflã pe locul al patrulea, calcã
pe urmele celor trei de mai înainte, la fel ca ºi numãrul
cinci, �pierderea entuziasmului ºi a bunei dispoziþii din cadrul relaþiei�. Partenerii
prinºi în aceste capcane au numeroase probleme: ei nu pot vorbi despre ei înºiºi
daoritã colapsului în comunicare, ºi, de aceea, se îndreaptã adesea cãtre alþii,
pentru a gãsi mângâiere ºi consolare. Nu infidelitatea este problema. Ea este
rezultatul altor probleme din cadrul cuplului, probleme care încep cu eºecul în
comunicare.

Doar cu vreo douãzeci de ani în urmã, comunicarea aproape nici nu era
menþionatã în cãrþile referitoare la cãsnicie. Specialistul în probleme de familie,
David R. Mace, spune cã, înainte de 1970, exista doar foarte puþinã înþelegere cu
privire la procesul comunicãrii ºi la modul în care acesta afecteazã realaþia de
cãsãtorie. Pentru a verifica afirmaþia aceasta am rãsfoit câteva cãrþi publicate în
perioada aceea ºi am observat cã nici mãcar una singurã nu menþiona comunicarea,
dar toate conþineau capitole referitoare la realizarea intimitãþii sexuale !

De ce se aflã, acum, comunicarea, în capul listei, când cu doar câþiva ani
în urmã nu era nici mãcar �trecutã pe hartã� ?

Cãsnicia de odinioarã era þinutã laolaltã de lupta pentru existenþã. Cuplurile
erau preocupate de asigurarea unui adãpost, a hranei ºi a îmbrãcãminþii pentru
întreaga familie. Puþin timp sau preocupare erau acordate construirii unei relaþii.
Cãsnicia de astãzi este în totalitate relaþionalã. Pendulul bate în cealaltã direcþie.
Opinia s-a schimbat. Acum, gândim mai mult în tremenii nevoilor emoþionale,
decât în cei ai acoperirilor fizice. Vream sã fim preþuiþi pentru ceea ce suntem,
nu pentru cã aducem mulþi bani acasã sau pentru cã îndeplinim anumite îndatoriri
casnice. Abundenþa ºi preocupãrile din timpul liber au eliberat marea majoritate
a familiilor de astãzi de grija zilei de mâine.

Astfel, comunicarea se aflã astãzi în fruntea listei fiecãruia, deoarece
ea stã la baza relaþiilor intime. Comunicarea este cea care genereazã
preocupare, dãruire, pãrãºie ºi afirmare. Dacã nu înþelegem ºi dacã nu folosim
aºa cum trebuie principiile de ascultare ºi de vorbire, nu ne putem cunoaºte
reciproc cu adevãrat. Rãmânem închiºi unul faþã de celãlalt.

Aº vrea sã fiu
Aº vrea sã fiu o razã luminoasã
ªi sã trimit iubire pe pãmânt,
Cum Tu ai  fost luminã-n a mea casã
ªi mi-ai zâmbit cu glasul cald ºi blând.

Aº vrea sã fiu un râu cu apã dulce
Lanuri de inimi sã inund,
Cum Tu ai fost jerfit  prin al Tãu sânge
ªi-ai sãturat atât popor flãmând.

Aº vrea sã fiu un ram de fructe coapte
Sã luminez, sã rãspândesc parfum
Celor ce rãtãcesc în noapte
Sã le fiu cãlãuzã-n drum.

Aº vrea sã fiu un înger cãlãtor,
Sã mã înalþ prin ceaþã pân-la nor,
Sã mã înalþ la Tine cât mai sus,
Aº vrea sã fiu ca Tine scump Isus!
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de Cezar Geantã, profesor, Bucureºti
(4 iulie 1991)

Poezie Poezie

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

Un sãtean plecã de noapte
Cu mãgarul ºi-un fecior,
La oraº în târguºor.

ªi cum mergeau cu grãbire,
Un cioban rosti sfãtos:
- Ia te uitã ce prostie...
Ai mãgar ºi mergi pe jos !

Auzind asta, sãteanul
Spune cãtre puºti cu haz:
- Mãi bãiete, zic  cã-i bine
Sã-ncãlecãm pe mãgar !

Drumul începu sã urce,
Era ºi puþin noroi...
Deci fãrã sã mai gândeascã
Se suirã amândoi.

Asinul mergea cu greu
Suportând povara mare,
Întrebându-se, probabil:
�Oamenii nu au picioare ?�

Dar iatã cã-ncet apare
Un trecãtor dinspre mal:
- N-aveþi milã oameni buni
De sãracul animal ?

Ce, n-aveþi înþelepciune ?
Dar gândiþi-vã mãcar:
Cine-a mai vãzut vre-o datã
Doi oameni pe-un biet mãgar ?

Fabula poverii
Deci, se socoti þãranul:
- Fiule, eu sunt mai mare...
Eu cobor cã mi-e ruºine,
Tu rãmâi aici cãlare.

Dar s-a întâlnit cu altul...
ªi-acesta strigã spirtos:
- Puºtiule, nu þi-e ruºine ?
Tu pe sus, tata pe jos ?

Coborî atunci bãiatul
ªi tata urcã-n samar
ªi tot continuau sã meargã
Spre oraº cu pasul rar.

ªi iatã cã mai apare
Un negustor necãjit:
- Mãi neicã, ia fie-þi milã
De copil, c-a obosit!

ªi de-aici s-a întâmplat
Curiozitate mare...
Cãtre târg, cãtre oraº,
Abia stând pe-a lor picioare
Treceau un om ºi-un copil
Cu mãgarul la spinare..!

Morala:
De vrei mai bine sã trãieºti
Ascultã-mi, omule, cuvântul:
Pe toþi, n-ai cum
sã-i mulþumeºti
Cât o fi lumea ºi pãmântul !

Mã-ntorc din nou
Mã-ntorc din nou mamã naturã,
Precum un fiu rãtãcitor
Din lumea de minciuni ºi urã
La sânul tãu ocrotitor.

În Sanctuar  de clorofilã
Mã adâncesc uimit ºi mut
Sã cercetez filã cu filã
Mãreaþa Carte de-nceput.

Când, prin metaforele firii
În mii de forme ºi culori,
Rãzbate zâmbetul Iubirii,
Îl vãd pe Domnul Creator.

Prin simfonii de flori ºi fluturi,
Prin cântãreþi înaripaþi,
Ne cheamã ºi-azi, ca la-nceputuri,
Sã fim mai buni ºi mai curaþi.

Admir Iubirea Lui cea mare
Ce-i gata a ne vindeca
De vinã ºi-orice vãtãmare
Prin jertfa Sa, prin jertfa Sa !
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CERUL ªI CÃMINUL NOSTRU VEªNIC

Cerul este speranþa inimii omeneºti. Fiecare suflet normal are
un interes deosebit pentru cer. Personal eu sunt foarte mult interesat
în ceea ce privºte cerul, deoarece aºtept sã merg acolo, sã-mi petrec
timpul acolo ºi cerul sã devinã cãminul meu. Când cineva vrea sã
facã o excursie, el studiazã hãrþi, ghiduri, consultã agenþiile de voiaj,
cautã orice informaþie posibilã despre locurile ºi oamenii pe care vrea
sã-i viziteze. Dacã vreau sã merg în cer, sunt hotãrât sã cercetez tot
ceea ce pot despre acest loc. Ce fel de oameni vor trãi acolo, ce vor
face ºi ce condiþii existã acolo.

Biblia vorbeºte mult despre cer. Când repetãm rugãciunea
Domnului Isus, ne amintim despre cer. Spunem: �Tatãl nostru care
eºti în cer�. Cerul este locuinþa lui Dumnezeu. Solomon se ruga:
�Ascultã cererea robului Tãu... Ascultã din locul locuinþei Tale, din ceruri,
ascultã-i ºi iartã-i� 1Impãraþi 8:30. Isus a spus lui Nicodem cã El S-a
coborât din cer (Ioan 3:13) ºi s-a întors în cer (Faptele Apostolilor 1:10-
11). Tatãl ºi Isus Îºi au locuinþa în cer. ªi îngerii sunt acolo. �Feriþi-vã sã

ale Scripturii descriu Edenul pierdut; ultimile douã capitole ale Bibliei
descoperã Paradisul restaurat. Al treilea capitol povesteºte tragica intrare
în lume a pãcatului ºi morþii; al treilea capitol de la sfârºit povesteºte
înlãturarea pãcatului ºi a îndelungatei lupte dintre bine ºi rãu. La începutul
acestei lupte, datoritã fãrãdelegii omului, acest pãmânt a fost blestemat.
La încheierea Bibliei ni se spune: �Nu va mai fi blestem�. În Edenul pierdut,
omului nu i s-a permis sã mãnânce din pomul vieþii. În Edenul refãcut, cei
mântuiþi vor vedea pomul vieþii �în mijlocul raiului lui Dumnezeu� ºi vor fi
cordial invitaþi sã consume fructele lui. Biblia ia pe om de la intrarea opritã
a Edenului pierdut ºi îl duce înaintea porþilor deschise ale Noului Ierusalim
prin care, biruitor asupra pãcatului ºi morþii, el intrã în triumf pentru a trãi
veºnic.

PARADISUL REFÃCUT
Când Dumnezeu va crea un nou pãmânt, acesta va deveni locul

cel mai onorat din univers, cãci Scripturile ne învaþã cã tronul lui Dumnezeu
va locui cu ei ºi ei vor fi poporul Lui ºi Dumnezeu va fi cu ei ºi va fi
Dumnezeul lor.

O mamã ºi-a dat seama cã vã muri ºi a cerut sã i se aducã pe
rând, unul câte unul, toþi copiii ei. Baiatul cel mare a intrat ºi mama ºi-a
pus mâna pe capul sãu, mângâindu-i pãrul ºi i-a dat binecuvântarea sa.
Urmãtorul copil a fost adus ºi toþi ceilalþi copii în continuare. Pentru fiecare
copil ea a pronunþat un mesaj de iubire ºi speranþã. La sfârºit i-a fost
adus cel mai mic copil ºi a fost pus în braþele sale. Ea l-a strâns la sân ºi
l-a sãrutat mult. Privind în ochii soþului ei, ea i-a spus: �Te implor sã duci
aceºti copii acasã cu tine�.

Stimaþi pãrinþi, luaþi pe toþi copiii în ceruri cu voi. Sã nu fie niciunul
pierdut. Stimate cititor, te invit, chiar te implor sã accepþi pe Isus ca Mântuitor
al tãu. Roagã-L pe EL acum sã-þi ierte pãcatele ºi astfel numele tãu va fi
scris în cartea vieþii Mielului ca unul care cautã un loc în locuinþele de sus.
Nu mai este multã vreme pânã adevãrata noastrã casã, casã din ceruri,
va veni. Cuvântul autorizat al veºnicului Dumnezeu ne asigurã cã voiajul
nostru de pelegrini pe pãmânt este aproape sfârºit. Limanul dorit este
chiar în faþa noastrã. Am trecut, una câte una, pietrele kilometrice care ne
spun cã suntem aproape de casã.

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 28 (41)
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nu defãimaþi nici mãcar pe unul din aceºti micuþi; cãci vã spun cã îngerii
lor în ceruri vãd pururea faþa Tatãlui Meu care este în cer�. Matei 18:10.
Cei mai buni oameni care au trãit în aceastã lume vor fi acolo.

Vizionarul Ioan a avut o viziune a acestui loc bun ºi a zis: �Dupã
aceea m-am uitat ºi iatã cã era o mare gloatã, pe care nu putea s-o
numere nimeni, din orice neam, din orice seminþie, din orice norod ºi de
orice limbã, care stãtea în picioare înaintea scaunului de domnie ºi înaintea
Mielului, îmbrãcaþi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; ºi strigau cu
glas tare ºi ziceau: �Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care ºade pe
scaunul de domnie ºi a Mielului�. Apocalips 7:9-10. Da, mântuiþii tuturor
timpurilor vor fi acolo. Despre caracterul lor citim: �ªi în gura lor nu s-a
gãsit minciunã, cãci sunt fãrã vinã înaintea scaunului de domnie al lui
Dumnzeu�. Apocalips 14:5. Aur ºi bijuterii, idolii celor mai mulþi de pe
pãmânt, vor constitui cel mai ieftin material în cer. Strãzile vor fi pavate cu
aur ºi pietrele scumpe vor fi materialul pentru ziduri. Apocalips 2:18-19.
�Zidul era de iaspis ºi cetatea era de aur curat, ca sticla curatã. Temeliile
zidului cetãþii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul�. Nimic nu e
mai minunat în Biblie decât imaginea care aratã cãminul pregãtit de Isus
pentru cei ce-L iubesc pe El. El zicea: �În casa Tatãlui Meu sunt multe
locaºuri. Dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus. Eu Mã duc sã vã pregãtesc un
loc. ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc, Mã voi întoarce ºi vã
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi voi� Ioan 14:2-3. Cu
adevãrat Isus este arhitectul cãminului nostru ceresc.

Inainte de a merge în cer trebuie sã ne pregãtim pentru aceasta.
Numai Creatorul cãminului nostru veºnic poate face inimile ºi corpurile
gata pentru locuinþele sfinte. Existã o fântânã de curãþire la care pãcatele
noastre pot fi spãlate. Aceastã fântânã este Isus. �ªi-I vei pune numele
Isus, pentru cã El va mântui pe poporul Lui de pãcatele sale� Matei 1:21.
Nu numai cã El curãþeºte ºi ne fereºte de pãcat, dar la a doua Sa venire
El schimbã corpurile noastre. �Într-o clipã, într-o clipealã din ochi, la cea
din urmã trâmbiþã. Trâmbiþa va suna, morþii vor învia nesupuºi putrezirii ºi
noi vom fi schimbaþi. Cãci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii sã se
îmbrace în neputrezire ºi trupul acesta muritor sã se îmbrace în nemurire�
1Corinteni 15:52-53. Ce emoþionant este gândul nemuririi, dar ce va fi
realitatea! Nu va mai fi durere, nu vor mai fi boli. �Atunci se vor deschide
ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci ºchiopul va sãri ca

un cerb ºi limba mutului va cânta de bucurie� Isaia 35:5-6. Sãrãcia ºi lipsa
nu vor mai fi cunoscute: �Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Cãci
Mielul, care stã în mijlocul scaunului de domnie, va fi Pãstorul lor, îi va duce
la izvoarele apelor vieþii ºi Dumnezeu va ºterge orice lacrimã din ochii lor�.
Apocalips 7:16-17. Pentru mine cerul este real. Imaginea cerului în Biblie
este realistã ºi glorioasã. Pentru Avraam a fost real deoarece �el aºtepta
cetatea care are temelii tari, al cãrei meºter ºi ziditor este Dumnezeu�
Evrei 11:10. �În credinþã au murit toþi aceºtia, fãrã sã fi cãpãtat lucrurile
fãgãduite: ci doar le-au vãzut ºi le-au urat de bine de departe, mãrturisind
cã sunt strãini ºi cãlãtori pe pamânt... Ei doreau o patrie mai bunã, adicã o
patrie cereascã. De aceea Lui Dumnezeu nu-I este ruºine sã Se numeascã
Dumnezeul lor, cãci le-a pregãtit o cetate� Evrei 11:13-16.

Curând, nimeni nu ºtie cât de curând, vor rãsãri zorii zilei când Isus
va veni ºi mântuiþii tuturor timpurilor vor începe cãlãtoria spre casã: �Cãci
însuºi Domnul, cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu trâmbiþa lui
Dumnezeu, Se va pogorî din cer ºi întâi vor învia cei morþi în Hristos. Apoi,
noi cei vii, care vom fi rãmas, vom fi rãpiþi toþi împreunã cu ei, în nori, ca sã
întâmpinãm pe Domnul în vãzduh, ºi astfel vom fi totdeauna cu Domnul�.
1 Tesaloniceni 4:16-17.

Ce bucurie va fi când cei rãscumpãraþi vor ajunge la porþile Noului
Ierusalim ºi vor auzi glasul iubitului Mântuitor: �Deschideþi portile ca sã
intre neamul cel neprihãnit ºi credincios� Isaia 26:2. Atunci oºtirea îngerilor,
care a însoþit zborul triumfal de la pãmânt la cer, strigã: �Porþi, ridicaþi-vã
capetele: ridicaþi-vã porþi veºnice, ca sã intre Impãratul slavei!�ªi din interiorul
cetãþii alte mii de îngeri întreabã: �Cine este acest Impãrat al slavei?�
Raspunsul vine: �Domnul cel tare ºi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
El este Impãratul slavei�. Psalm 24:4-10. Conducând mulþimea mântuiþilor
pânã la tronul lui Dumnezeu, Isus îi prezintã Tatãlui pe toþi cei rãscumpãraþi
prin moartea Lui. Dumnezeu Tatãl aprobã terminarea planului de
rãscumparare, atribuind onoare, mãrire ºi glorie Mielului.

Atunci cei rãscumpãraþi vor cânta:�Toþi proclamaþi puterea Numelui
lui Isus, Ingerii sã se plece înaintea Lui, Aduceþi diadema regalã ºi
încoronaþi-L ca Domn Atotstãpânitor�.

Biblia începe cu creaþiunea, �La început, Dumnezeu a fãcut cerurile
ºi pãmântul�, Geneza 1:1 ºi se termina cu mãrturia profetului: �Apoi am
vãzut un cer nou ºi un pãmânt nou�. Apocalips 21:2. Primele douã capitole


