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  PASTORI ªI... ASISTENÞI
Trei copii, veniþi din comunitãþi diferite s-au întâlnit, în

vacanþã. “ -Pastorul nostru este foarte puternic!� - spuse

unul - �Ridicã o piatrã foarte mare.�

Un altul spuse: “ -Al nostru e ºi mai puternic. Ridicã

singur douã pietre mari�. Cel de-al treilea spuse ºi el:

�-Pastorul nostru nu trebuie sã ridice pietre pentru cã

.....................�

(Aflaþi restul pe primele 3 cãsuþe de pe linia 6 ºi ultimele 8 cãsuþe de pe linia 7).

ORIZONTAL: 1. Curent în literaturã, artele plastice ºi
cinematografia contemporanã care se manifestã prin realism ºi prin
interesul pentru probleme sociale. 2. A da un medicament unui bolnav.
3. Lãsate la urmã! - Aparþine unui grup care s-a separat de Bisericã. 4.
Excepþional, incomparabil. 5. Oferit - S-a întors rãul! 6. ..... - Haini - La
intrarea în ring! 7. ............................................. 8. Zeul vântului - Sete! 9
Ten! - Intrat în corelaþie cu alt cuvânt. 10.Împãrtãºanie, cuminecãturã.

VERTICAL: 1. Atitudine fireascã. 2. Prima grãdinã - Organizaþia
Naþiunilor Unite (abr.) 3. Adam - Perfect, desãvârºit.4. Primejdie (infinitul
verbului) - Termen de comparaþie. 5. Cel care vine pe la gene - ... ºi
unul care triºeazã. 6. În acest loc - Corpuri cereºti. 7. Lãsate ... fãrã
vocale! - În centru, la plitã! - Interes final! 8. Cel mai mare Institut
adventist (abr.) - Celt zãpãcit! 9. Sirene fãrã vocale! - În carne! - Cetate
biblicã. 10.Stare de deplinã dezvoltare.

Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Revistã lunarã de dialog a tinerilor adventiºti
An V, Nr.10-11 (50-51), Octombrie-Noiembrie 2000
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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.

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)

*Interv iul lunii . . . . . . .. .3-4

*Muzica religioasã...... . . . .5

*Camera de Sus.............6

*Din Spiritul Profetic.7,18

*Poezie.....................8-11

*Din viaþa comunitãþilor..12

*Experienþe...................13

*Seminarii prin satelit...14

*Reviste de tineret...........15

*Tânãrul pentru cãsãtorie..16

*Gânduri pentru inimã.....17

*Sãnãtate.. . . . . .. . . . . . ........19

*ªtiri... . . . . . . . . . .. . . . . . ......20

*Evanghelia prin Internet...21

*Rezolvare rebus.. . . . ......22

*Reþet a cul inarã ... .. . . .22

· Evanghelia prin Internet
· Biblia Cornilescu Online
· Seminarii biblice online, Scrierile E.G.White Online
· Net �98, Net�99, Fapte 2000, Net 2000 Chicago, Net 2000

Germania, NET 2000 Franþa pe Internet în românã
· Sesiunea Conferinþei Generale Toronto 2000 în românã
· Comunicare în toatã lumea
· Creare si gãzduire de pagini WEB pe Internet pentru Biserici

locale, Instituþii, Publicaþii.
· Reclamã prin e-mail ºi pagini web
· Ne puteþi contacta prin e-mail la azs@cicnet.ro sau la telefon

043.230830.

http://www.intercer.ro
�INTERNET SPRE CER�

A B O N A M E N T E  2 0 0 0
Mulþumim celor care deja s-au abonat!
Preþul mediu pentru o revistã pe anul
2000 îl estimãm la 5500-6000 lei.
Abonamentele sunt urmãtoarele:

3 luni -   16.000 lei
6 luni -   32.000 lei
9 luni -   48.000 lei
12 luni - 64.000 lei

Expedierea banilor: Mulþumim
pentru promptitudinea voastrã!

Vã rugãm  sã expediaþi banii prin
mandat poºtal, pe adresa: Lucian
Mihãilescu, C.P. 27, O.P. 3, Slobozia,
cod 8400, jud.Ialomiþa.

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

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

VERIFICAÞI  TEMPERATURA DVS. SPIRITUALÃ!
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Interviul lunii...

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

1kg. de dovlecei se dau pe rãzãtoare. Se adaugã sare ºi se
lasã sã stea circa 1 orã. Se preparã un sos din zeamã de lãmâie,
sare ºi zahãr. Se toarnã sosul peste dovleceii raºi ºi scurºi de
zeamã. Se adaugã uleiul ºi mãrarul tocat fin. Înainte de a fi
servitã ca garniturã sau ca atare, salata se rãceºte bine.
Poftã Bunã !

*Pe piaþa americanã va apare,
anul viitor, un tip de televizor ale cãrui
canale nu se vor mai schimba cu
ajutorul telecomandei, ci prin simpla
comandã vocalã. Televizorul va putea
sã recunoascã cel mult 12 timbre
vocale diferite. Tot prin comanda vocalã
aparatul va putea fi pornit sau oprit, iar
dupã dorinþã se va putea regla sonorul,
culorile ºi luminozitatea.

*Comisia de control a
cetãþenilor din SUA a mai fãcut un pas
spre controlul total. Astfel s-a emis un
ordin, potrivit cãruia pânã în octombrie
2001 societãþile de telefonie mobilã
trebuie sã fie capabile din p.d.v. tehnic
sã furnizeze informaþii despre
poziþionarea fiecãrui telefon mobil.

*Pentru prima datã în istorie,
congresul american a numit pentru
Camera Reprezentanþilor din SUA, un
capelan catolic - Daniel Coughlin.

       ªtiaþi cã . . .

   Rezolvare rebusului �IDENTITÃÞI� din nr.9/2000.
Orizontal: 1.PARSANDATA  2.TC; ELIASIB  3.OLAN; ERE  4.LA; IM; ARAL

5.EMANUEL; NM;  6.MARANATA;  7.ATI; ALAH;  8.EPIC; AMO;  9.DL; STANIOL;
10.AVOCATA; SA

Vertical: 1.PTOLEMAIDA;  2.ACLAMAT; LV;  3.ARIE;  4.SENINA; PSC;  5.AL;
MUNCITÃ;  6.NIT; EA; CAT;  7.DA; ALTA; NA;  8.ASER; ALAI;  9.TIRAN; AMOS;
10.ABELMEHOLA

Salatã de dovlecei
     cu mãrar

Ulterior m-am cãsãtorit ºi am trei copii.
L-am întâlnit pe soþul meu Ron când eram studenþi
la Sanatoriul Battle Creek, dar apoi am locuit în
multe locuri din Statele Unite. Acum locuim în
Wichita, Kansas. Nu ne place prea mult zona, dar
ne place sã mergem cu cortul la munte. Pentru cã
am gãsit servicii bune, am rãmas aici.

R O N
Ron este inginer aviatic într-o micã

companie care cumpãrã ºi vinde echipament aviatic
în lumea întreagã. El este diacon în biserica noastrã
ºi ajutã la departamentul ªcoala de Sabat a copiilor.
Are talent sã spunã povestiri copiilor ºi în ultimii
30 de ani a lucrat în ªcoala de Sabat a copiilor în
diferitele locuri unde am locuit.

R O S A
Sunt asistentã în Departamentul

guvernamental de Investigaþii Pre-Judecãtoreºti al
statului Kansas. Este o muncã interesantã,
deoarece întotdeauna gãseºti ceva nou. Sunt aduºi
cei acuzaþi dupã ce au fost gãsiþi vinovaþi, iar eu
trebuie sã adun informaþii despre ei din diferite
surse ºi de la persoanele care i-au intervievat ºi
apoi sã fac un raport cãtre jjudecãtorul care le va
da sentinþa. Totodatã îi vãd pe acei oameni care au
fost prinºi conducând sub influenþa alcoolului ºi le
pregãtesc hârtiile pentru cazul lor. Sunt o mulþime
de acte necesare, dar prezenþa acestor oameni cu
probleme (criminali, infractori etc.) în biroul meu
în fiecare zi face ca totul sã nu fie aºa de plictisitor.
Deseori mã gândesc: �Dacã Dumnezeu nu mi-ar fi
schimbat viaþa, poate cã aº fi fost în locul acestor
oameni� ... Cât de mulþumitoare sunt pentru
dragostea ºi grija Sa!

La Bisericã lucrarea mea este de a cânta la
pian ºi orgã pentru serviciile divine ºi de a ajuta la
departamentele Primarã ºi Juniori. Totodatã sunt
coordonatoarea grupelor de rugãciune.

EILEEN
Eileen este copilul meu cel mai mare. Ea a

avut o viaþã dificilã. Eram foarte sãraci atunci când

ea era micã ºi adesea nu aveam alimentele
necesare. Eileen are o problemã cu nervul
optic, care îi dã senzaþia cã totul se miºcã în
mod constant. Aºa încât ºcoala a fost mereu
dificilã pentru ea, chiar dacã are un coeficient
de inteligenþã (IQ) ridicat. Cuvintele de pe
paginã se învârt, se miºcã ºi apoi dispar... La
vârsta de 25 de ani a gãsit niºte ochelari
speciali care o ajutã sã vadã ºi sã citeascã.
Când ºi i-a pus prima datã totul pãrea atât de
diferit încât a trebuit sã ne identifice dupã
voce. Prima datã când a vãzut florile în
culoarea lor naturalã ea a plâns de bucurie!

Acum ea lucreazã pentru a-ºi lua di-
ploma de liceu. Este o bãtãlie pentru ea
deoarece are de refãcut câþiva ani, dar este
fericitã cã va reuºi. Eileen are o credinþã
puternicã în Dumnezeu ºi aceasta este mult
mai importantã decât succesul ºcolar.

RONNIE JAY
Fiul meu, Ronnie Jay, lucreazã ca

funcþionar medical într-un mare centru medi-
cal, având grijã de fiºele pacienþilor. Plãnuieºte
sã meargã la facultate în curând. Nu este aºa
de sigur acum ce va urma, aºa încât urmeazã
câteva clase generale. Mulþi i-au sugerat cã ar
fi un bun profesor. Sunt de acord ºi eu cu
aceasta, dar hotãrârea va fi a lui.

Este prietenos ºi amabil ºi întotdeauna
are un zâmbet larg de împãrþit tuturor.  Îmi
este de mare ajutor acasã ºi este gata sã ajute
pe alþii. Este diacon la bisericã ºi deseori curãþã
mocheta bisericii ca sã arate bine. În timpul
anului ºcolar îºi foloseºte timpul în mod
voluntar, dupã ce îºi terminã munca. Deseori
învaþã pe tineri la ªcoala de Sabat, dar are
dificultãþi în a sta în faþa unui grup mai mare
de oameni, fiind timid. Este instructor de
Exploratori ºi îi place sã lucreze cu copiii de
aceastã vârstã. Copii se gândesc la el ca la
fratele lor mai mare.

INTERVIU CU ROSA HARTWELL
Wichita, Kansas, Statele Unite

PARTEA II : FAMILIA MEA

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

*În prezent, tuberculoza
constituie cea mai frecventã boalã
infecto-contagioasã în lume. România
este pe primul loc în Europa privind
rãspândirea tuberculozei. Zilnic, în þara
se îmbolnãvesc aprox. 70 de persoane
ºi 7 mor de tuberculozã.

* Pentru prima datã industria
tutunului a pierdut un proces în faþa
unei persoane care a început sã
fumeze dupã 1969. Juriul unui tribu-
nal din San Francisco, a ordonat
companiilor producãtoare de tutun
Philip Morris ºi R.J.Reynolds sã
plãteascã 20 milioane de dolari unei
femei care s-a îmbolnãvit de cancer
pulmonar, dupã ce a fumat de la vârsta
de 13 ani.

* Pe 18 mai s-a sãrbãtorit la
Roma a 80-a zi de naºtere a Papei.
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Interviul lunii...

interviu realizat de
Lucian Mihãilescu

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. 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
Biblia Cornilescu Online
http://www.intercer.ro/biblia
Scrierile E.G.White Online
http://www.intercer.ro/egw
Biserica Adventistã Slobozia
http://www.intercer.ro/azs.htm
Biserica Adventistã Deva
http://www.intercer.ro/deva
Biserica AZª Focºani
http://www.advent.ro
Biserica Adventistã Atlanta, Georgia
http://www.tagnet.org/sdaromanianchurch
Biserica Adventistã Chicago, Illinois
http://www.intercer.org/chicago
Biserica Adventistã Loma Linda
http://www.tagnet.org/lomalindaromaniansda

21

ESTHER MARIE
Esther Marie, fata mea cea micã, a

lucrat la Black Hills (un seminar studenþesc
teologic adventist), dar s-a întors acasã cãutând
acum sã lucreze ca lucrãtor biblic. Ea s-a
pregãtit atât la Black Hills, cât ºi la ºcoala
misionarã Amazing Facts. Esther cântat pentru
întâlnirile evanghelistice din California ºi Da-
kota de sud, ca ºi la cele de aici din Wichita. Îi
place sã scrie poezii ºi cântece pentru Domnul.

Doreºte sã foloseascã mereu talentul
ei muzical pentru a aduce slavã lui Dumnezeu.
Pânã ce îºi va gãsi de lucru ca lucrãtor biblic,
Esther va lucra aici ºi va lua câteva ore de
muzicã la o Universitate din apropiere. Preferã
sã mai lucreze cu cineva în lucrarea ei, ºi se
roagã Domnului sã gãseascã pe cineva potrivit.
La bisericã, uneori ea predã la ªcoala de Sabat
a tinerilor ºi cântã vocal sau la un instrument
- pian, flaut sau chitarã.

LUCRAREA MEA PE INTERNET -
DEVOÞIONALUL ZILNIC
Când  Esther Marie s-a întors de la

Colegiul Misionar Black Hills în 1998, ea a
dorit sã înceapã un mic devoþional ca un mod
de a þine legãtura cu viaþa spiritualã a prietenilor
pe care ea ºi-i fãcuse acolo. Devoþionalul ei
are trei pãrþi: o primã parte cu un citat din
Spiritul Profetic, apoi cereri de rugãciune ºi în
final o secþiune cu poezii, cântãri sau câteva
gânduri care comenteazã subiectul prezentat.
Devoþionalul a fost foarte bine primit, iar foºtii
ei colegi l-au trimis mai departe celor pe
care-i cunoºteau.

În februarie 1999 când ea s-a întors
la ºcoala Amazing Facts ºi-a dat seama cã nu
v-a putea continua devoþionalul, aºa cã m-a
rugat pe mine sã continui. Am consimþit, dar
m-am simþit împovãratã, deoarece nu mã
gândisem pânã atunci sã fac ceva de acest gen
ºi simþeam cã nu voi putea face faþã acestei
responsabilitãþi.

Am îngenuncheat ºi l-am rugat pe
Dumnezeu sã mã ajute. Continuarea din Spiritul
Profetic a fost o secþiune mai uºoarã. Cererile

Rosa Hartwell este asistentã în
Departamentul guvernamental de
Investigaþii Pre-Judecãtoreºti din  Wichita,
Kansas. În Biserica sa este organistã,
instructoare la ªcoala de Sabat copii ºi
coordonatoare a grupelor de rugãciune.
Totodatã este o colaboratoare a lucrãrii
INTERNET SPRE CER, relativ la
materialele de limba englezã ºi cele pentru
copii.

de rugãciune au început sã vinã cu regularitate.  A
treia secþiune a fost partea cea mai dificilã. Doream
ca devoþionalul sã nu fie doar ceva de citit dimineaþa,
ci doream ca devoþionalul sã vorbeascã inimilor
oamenilor.  Pornind sã scriu acest devoþional am
dorit sã fie o binecuvântare pentru alþii ºi sã-i aducã
pe oameni mai aproape de Dumnezeu.

În fiecare zi îngenunchez lângã computer ºi
îl rog pe Domnul sã-mi dea o micã ilustraþie pe care
sã o împãrtãºesc celorlalþi. În fiecare zi îi cer
Domnului texte biblice care sã se îmbine cu ilustraþiile
din viaþa de zi cu zi, iar Dumnezeu îmi aduce în
minte ceea ce am nevoie. El a promis sã împlineascã
toate nevoile noastre ºi El face aceasta! Chiar ºi
acum, mã simt împovãratã ºi mã gândesc �cum aº
putea sã gãsesc o nouã povestire sau ilustraþie�, dar
apoi îmi amintesc cã Dumnezeu este Ajutorul ºi
Puterea mea. El este Cel care îmi dã în fiecare zi
cuvântul pe care sã-l împãrtãºesc oamenilor. Nu aº
putea sã fac singurã acest lucru.

Dumnezeu este atât de bun! Uneori inamicul
sufletelor îmi sugera cã nu are nici un rost sã trimit
devoþionalul. În acele timpuri când eram puþin
descurajatã, Dumnezeu punea pe inima cuiva sã-mi
trimitã un mesaj prin care îmi spunea ce
binecuvântare este devoþionalul! Aceasta îmi dãdea
încurajarea de care aveam nevoie ca sã continui.
Devoþionalul ajunge la câteva zeci de persoane zilnic
prin e-mail ºi poate fi accesat totodatã pe Internet.
Adresa devoþionalului este:
http://www.homestead.com/daily_devotional

(va urma)
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Mesaje primite pe Internet

Radio Vocea Speranþei
http://www.rvs.ro
Editura Prisma, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/prisma
Asociaþia studenþilor AMiCUS
http://www.intercer.ro/amicus
Grãdiniþa Româno-Americanã, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/lazam/
Camera de Sus, Devoþionale
http://www.tagnet.org/camera_de_sus
Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
http://www.ccs.ro/sup
SCOAR
http://www.intercer.ro/scoar
Conferinþa Transilvania de Nord
http://ctn.codec.ro
�Telefonul Speranþei SOS�, Tg.Mureº
http://www.intercer.ro/sos
�CONCELEX�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/concelex

Laurenþiu Lazãr, Bucureºti. �Felicitari pentru iniþiativa de a prezenta adevãruri veºnice
cu ajutorul mijloacelor moderne de comunicare. Mult succes mai departe!�
Ionescu Emanuela, România. �Mã bucur cã existaþi!Dar mai mult mã bucur cã am gãsit
site-ul INTERCER care este destul de bine realizat. Felicitãri!
Ionescu Nicolae, pastor, Ploieºti. �Salut realizarea voastrã ºi doresc sã mã alãtur vouã cu
dorinþa ca Dumnezeu sã binecuvânteze acest proiect.�
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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
Cooranbong, Australia...[Bettina

Krause/ANN] Colegiul Avondale, singura
instituþie a Bisericii Adventiste din Australia, a
câºtigat o evaluare de cinci stele pentru
�satisfacþia studenþilor� într-un bilanþ anual al
colegiilor ºi universitãþilor australiene. Topul
publicat în recent lansata ediþie 2001 a Ghidului
Universitãþilor Bune, reflectã în parte �misiunea
distinctã� a colegiului, cu accentul sãu puternic
pe valorile Creºtine, spune vice-preºedintele
colegiului Gil Valentine.

�Avondale este încântatã de aceastã
evaluare datã de Ghidul Universitãþilor,� spune
Valentine. �Acesta este al treilea an în care
noi am obþinut aceastã distincþie. De
asemenea am primit cinci stele pentru relaþiile
dintre profesorii ºi studenþii noºtri.�

Topul este bazat pe un sondaj fãcut de

Un Colegiu Adventist este în topul evaluãrilor

Prof. Cezar Geantã, Bucureºti
(va urma)

continuare
Scheme de clasificare a muzicii (11)

Totul despre muzica religioasã

Primii creºtini nu utilizau muzica
instrumentalã datoritã faptului cã adunãrile lor
se þineau în conspirativitate ºi puteau fi
descoperiþi mai uºor în casele particulare unde
se adunau sau în catacombe. În timpul marilor
persecuþii (Nero, Domiþian, Diocleþian, Traian)
cântarea vocalã era redusã  la ºoaptã, iar unii
pãrinþi ai Bisericii îi sfãtuiau pe credincioºi sã
cânte doar cu spiritul. Cântarea inimii,  spuneau
ei,  este mai plãcutã lui Dumnezeu decât cântarea
zgomotoasã dupã modelul tragediei greceºti
(Kosidovsky). ªi acest mod de a cânta poate fi
încadrat în ceea ce Pavel numeºte �cântãri
duhovniceºti�.

În epoca preclasicã ºi clasicã aveau loc
concerte numite �spirituale� care constau din
lucrãri exclusiv instrumentale cum ar fi: sonate
da chiesa, triosonatele, concerte da chiesa pentru
orgã ºi orchestrã de coarde, concerte grossi (corzi),
concerte de suflãtori. Aceste concerte se
încadreazã perfect în categoria �cântãrilor
duhovniceºti�, adicã a cântãrii cu spiritul, fãrã
cuvinte.

Pentru ca hrana spiritualã sã fie
completã ºi complexã în procesul de închinare ºi
comuniune între om ºi Creatorul sãu este nevoie
de toate aceste trei categorii de muzicã religioasã:
psalmi, cântãri de laudã, cântãri duhovniceºti.

Unii lideri religioºi sau unele tradiþii
utilizeazã numai muzica devoþionalã
interiorizantã, de atmosferã hipersolemnã; alþii,
din contrã, promoveazã o muzicã religioasã
exuberantã, de laudã, de veselie, vecinã cu
profanarea (prin piesele sãltãreþe, ritmate preg-
nant ºi zgomotos).

Sunt ºi tradiþii care exclud muzica
instrumentalã. Se ºtie cã reformatorul francez
Calvin a ordonat sã se ardã orgile ca fiind
instrumente �satanice�. Toate aceste excese aduc
pagube spirituale certe. Muzica religioasã
cuprinde modalitãþi de exprimare diverse (vocale,

guvern, ce ia în considerare �satisfacþia
generalã, calitatea predãrii ºi însuºirea
calificãrilor.�

�Aceste evaluãri de cinci stele sunt rezultalul
personalului nostru bine calificat ºi implicat,�
spune Valentine. �Este ceea ce distinge
Avondale de alte instituþii. Personalul nostru ar
putea face carierã oriunde în nivelul superior
de educaþie, dar ei sunt ataºaþi educaþiei
Creºtine Adventiste; dezvoltãrii educaþionale ºi
spirituale a studenþilor lor. Suntem foarte mândri
de ei.�

�Rezultatele din Ghidul Universitãþilor Bune
confirmã aceastã reputaþie pentru excelenþã,�
spune Valentine.

Înfiinþat în 1897, Colegiul Avondale oferã
cursuri acreditate în teologie, educaþie, pregãtire
sanitarã medie ºi studii de afaceri

vocal-instrumentale, simfonice, muzicã de
camerã) cu virtuþi ºi efecte complementare. Iatã
o posibilã listã a efectelor muzicii sacre
autentice:
1) Eliminarea oricãrei tendinþe interioare spre

gânduri pãcãtoase, spre uºurãtate.
2) Inducerea unui spirit de autocercetare, a

unor gânduri ºi simþãminte solemne, grave.
3) Purificarea interiorului omului, dându-i

senzaþia de curãþie, de prospeþime, de frumuseþi
inedite.
4) Apropierea de Dumnezeu prin producerea

unor situaþii favorabile lucrãrii Duhului Sfânt
asupra inimii. (Profetul Elisei ºi cântãreþul cu
harpa  - 2 Împãraþi 3:15)
5) Îmblânzeºte asprimea fireascã a inimii, o

�înmoaie�, mãrindu-i gradul de sensibilitate.
 �N-am vrut sã-mi distrez ascultãtorii, ci sã-i

fac mai buni�( Haendel).
6) Sugereazã un mod nou de gândire ºi simþire

pozitivã, altruistã.
7) Ridicã poverile sufleteºti care apasã ca

niºte pietre, fãcând ca ascultãtorul sã se simtã
uºurat din punct de vedere psihic.
8) Face sã amuþeascã veselia lumeascã vulgarã

sau tristeþea, punând în locul lor simþãmântul
de împãcare, de bucurie sfântã.
9) Înnobileazã întreaga fiinþã: trup, suflet,

spirit, pentru cã este beneficã prin vibraþiile ei,
chiar ºi asupra plantelor ºi animalelor.
10) Introduce în inimã  adevãrata iubire:

Iubirea care se jertfeºte.
11) Face eficient, tranformator Cuvântul

sacru, cu care este adesea însoþitã, pentru cã ºi
Cuvântul ºi ea au  aceeaºi origine: Dumnezeu.
12) Modeleazã chiar subconºtientul ºi scoate

de acolo, prin desfundarea izvoarelor, noi
inspiraþii ºi noi impulsuri spre desãvârºire
creºtinã.

Victorie pentru avocaþii libertãþii religioase
Washington, DC, USA...[Bettina Krause/

ANN] O lege ce are intenþia de a întãri libertatea
religioasã în SUA a fost aprobatã în consens
unanim de Congres în 27 iulie. Aceasta
reprezintã o încununare a eforturilor de mai
bine de trei ani depuse de avocaþii de drept
religios ºi civil de pe întinsul SUA.

Nicolas Miller, director executiv al Consiliului
pentru Libertate Religioasã al Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea, spune cã legea
reprezintã un pas înainte semnificativ pentru
recunoaºterea ºi protejarea drepturilor
religioase ale deþinuþilor.

�Este bine de ºtiut cã libertatea religioasã
nu este ceva ce se terminã la porþile închisorii,�
adaugã Miller. Conform legii, necesitãþile de dietã
religioasã, Sabatul ºi alte practici religioase ale
persoanelor instituþionalizate trebuie respectate
dacã ele nu constituie o ameninþare realã la
adresa securitãþii ºi ordinii din închisoare,
explicã Miller.

Dupã cum spune Miller, noua lege va
impulsiona bisericile ºi grupurile religioase care
în momentul de faþã sunt confruntate cu
probleme legate de dreptul de utilizare a

pãmântului pe care se aflã bisericile.
Legea a fost sustinuþã de o coaliþie diversã

de mai mult de 70 de grupuri incluzând Conferinþa
Generalã a Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea,
Comitetul Unit Baptist, Uniunea Americanã
pentru Libertãþi Civile. Se aºteaptã ca
preºedintele Clinton sã semneze legea.
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Apoi, trebuie sã recunoaºteþi factorii
stresori ºi sã evaluaþi intensitatea lor.  Vã
oferim mai jos o clasificare simplã a
factorilor stresori, care vã va ajuta sã
identificaþi de unde poate sã provinã
stresul excesiv.

a.Stresori fizici - boli, accidente, operaþii,
vremea, aglomeraþia din oraº sau chiar
poziþia defectuoasã a corpului pe scaun
sau în bancã, etc

b.Stresori senzoriali - de la farurile
maºinilor ºi reclamele luminoase, pânã
la aspirator, la muzica din piaþã sau de la
etajul superior, toate acestea sunt
zgomote ºi stimuli luminoºi care cresc
fondul stresor al vieþii.

c.Stresori informaþionali - radioul, tv-ul,
ziarele, toate ne asalteazã cu informaþii,
veºti, noutãþi.

d.Stresori decizionali. Hotãrârile, pot fi
o sursã importantã de stres.  ªi adevãrul
este cã viaþa ne pune mereu ºi mereu în
situaþii de decizie.
  e.Stresori relaþionali - neînþelegeri,
certuri, tensiuni între soþi, colegi, vecini,
rudenii, etc. Se pare cã relaþiile noastre
cu cei din jurul nostru sunt cea mai
obiºnuitã sursã de stres.

Desigur, în viaþã existã probleme
mici ºi probleme mari, neplãceri ºi
tragedii. Este evident cã evenimente
grave, cum ar fi decesul unei fiinþe dragi,

New Start
SÃNÃTATE

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/vnadasan/)
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Camera de Sus este un site pe Internet care conþine devoþionale, ilustraþii, materiale de sãnãtate,
cereri de rugãciune, studii biblice etc. Paginile sunt realizate de Norel Iacob, student la Institutul
Teologic AZª Cernica. Adresa: http://www.tagnet.org/camera_de_sus E-mail: norelicb@fx.ro

Camera de Sus

Echilibrul mental ºi spiritual

                                               Tommy

* va urma *

Acum 14 ani, stãteam în clasã ºi priveam mulþimea
de studenþi din universitate la întrunirea de deschidere
a cursurilor de teologia credinþei. Atunci l-am vãzut
pentru prima datã pe Tommy. Îºi pieptãna pãrul care
atârna cu ºase inci mai jos de umeri. Primul meu gând
l-a desemnat cã pe o persoanã ciudatã - foarte ciudatã.
Tommy s-a transformat însã în cea mai mare provocare
a mea. Întotdeauna el protesta ºi zâmbea ironic la ideea
dragostei necondiþionate a lui Dumnezeu.

Când ºi-a terminat examenul final de la sfârºitul
cursului, m-a întrebat cu un ton puþin cinic: �Credeþi
cã îl voi gãsi vreodatã pe Dumnezeu?�. �Nu�, am
spus hotãrât. �O�, a rãspuns el, �credeam cã acesta e
rezultatul pentru care vã strãduiaþi.� L-am lãsat sã
meargã cinci paºi spre uºã ºi apoi i-am strigat: �Nu
cred cã tu Il vei gãsi vreodatã, dar sunt sigur cã El te va
gãsi.�

Tommy ridicã din umeri ºi plecã. Mã simþeam
puþin dezamãgit cã el nu înþelesese la ce mã refeream.
Mai târziu, am auzit cã Tommy absolvise ºi m-am
bucurat pentru el. Apoi am primit o veste proastã:
Tommy avea cancer în faza finalã. Înainte ca sã-l pot eu
cãuta, a venit el la mine.

Când a intrat în biroul meu, corpul lui era foarte
slãbit ºi pãrul lui lung cãzuse din cauza chimioterapiei.
Dar ochii îi erau strãlucitori ºi vocea lui, pentru prima
datã, era fermã. �Tommy! M-am gândit atât de des la
tine. Am auzit cã eºti foarte bolnav�, mi-o luarã vorbele
pe dinainte. �O, da, foarte bolnav. Am cancer. Mai am
doar câteva sãptãmâni.� �Putem discuta despre asta?�.
�Sigur. Ce-aþi vrea sã ºtiþi?� �Cum e sã ai doar 24 de
ani ºi sã ºtii cã mori?� �Ar fi putut fi mai rãu�, mi-a
spus el �adicã sã am 50 ºi sã gândesc cã rachiul,
femeile ºi banii sunt �mãrimile� acestei vieþi.� Apoi
mi-a spus de ce venise. �E ceva ce mi-aþi spus în
ultima zi de ºcoalã. V-am întrebat dacã puteþi crede cã
îl voi gãsi vreodatã pe Dumnezeu ºi mi-aþi spus cã nu,
ceea ce m-a surprins. Apoi aþi spus: �Dar El te va gãsi
pe tine.� M-am gândit mult la aceasta, deºi cãutãrile
mele dupã Dumnezeu erau mai puþin intense în vremea
aceea. Dar când doctorii au scos o bucatã din abdomenul
meu ºi mi-au spus cã e atinsã de tumoare malignã, am
devenit serios în cãutarea lui Dumnezeu. ªi când
cancerul s-a rãspândit în organele mele vitale, am început
cu adevãrat sã bat în porþile de bronz ale cerului.  Dar
nu  s-a întâmplat nimic.
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Ei bine, într-o zi m-am trezit ºi, în locul încercãrilor
mele disperate de a identifica vreun mesaj, pur ºi
simplu am renunþat. Am decis cã nu-mi pasã de fapt
deloc de Dumnezeu, veºnicie sau altceva de genul
asta. Am decis sã petrec timpul care mi-a mai rãmas
fãcând ceva mult mai important. M-am gândit la
dumneavoastrã ºi la ceva ce aþi spus altãdatã: �Tristeþea
cea mai mare este sã treci prin viaþã fãrã sã iubeºti. Dar
ar fi la fel de trist cã sã pãrãseºti aceastã lume fãrã sã le
fi spus vreodatã celor dragi cã i-ai iubit.� Aºa cã am
început cu ce era mai greu: tatãl meu.�

Tatãl lui Tommy îºi citea ziarul când fiul sãu s-a
apropiat de el. �Tatã, aº vrea sã vorbesc cu tine.�
�Bine, vorbeºte.� �Vreau sã-þi spun cã e foarte impor-
tant.� Ziarul coborâ cam cu trei inci. �Ce-i?� �Tatã,
te iubesc. Pur ºi simplu am vrut sã ºtii asta.� Tommy
îmi zâmbi în timp ce îºi amintea momentul.� Ziarul a
cãzut pe podea. Apoi tatãl meu a fãcut douã lucruri pe
care nu mi le amintesc sã le mai fi fãcut vreodatã. A
plâns ºi m-a îmbrãþiºat. ªi am vorbit toatã noaptea,
chiar dacã trebuia sã meargã la serviciu a doua zi
dimineaþa.

A fost mai uºor cu mama ºi cu fratele mai mic,�
continuã Tommy. �Au plâns cu mine ºi ne-am
îmbrãþiºat unul pe altul ºi am împãrtãºit lucruri þinute
în secret pentru atâta timp. Acolo, în umbra morþii,
începeam sã mã deschid oamenilor faþã de care fusesem
atât de închis.

Apoi într-o zi m-am intors ºi Dumnezeu era acolo.
N-a venit la mine când mi-am cerut iertare. Aparent,
El face lucrurile în felul Sãu ºi la propria Sa orã.
Lucrul cel mai important a fost cã aþi avut dreptate. El
m-a gãsit atunci când am încetat sã-L caut.� �Tommy�,
l-am întrebat �pot sã-þi cer o favoare? Ai vrea sã vii la
cursul meu de teologie a credinþei ºi sã le spui
studenþilor mei ce mi-ai spus mie?�

Deºi programasem o datã, el nu a mai venit
niciodatã. Viaþa nu i-a fost terminatã de moarte, ci
doar schimbatã de ameninþarea ei. El a fãcut marele
pas de la credinþã la viziune ºi a gãsit o viaþã mult mai
frumoasã decât cea pe care ochiul omenesc a vãzut-o
vreodatã sau vreo minte     ºi-a imaginat-o. Înainte de
a muri, am vorbit pentru ultima datã: �Nu voi putea
sã le mai spun nimic celor din clasa ta�, mi-a spus el.
�ªtiu, Tommy.� �Atunci vrei sã le spui tu din partea
mea? Vei spune lumii întregi aceasta în numele meu?�

�Da, Tommy. Le voi spune.�

sunt o loviturã puternicã.  Dar ceea ce în
general se neglijeazã, este efectul
micilor probleme care se repetã iar ºi
iar, cum ar fi de exemplu întârzierea
autobuzului, fermoarul care nu se
închide perfect, etc.  Trebuie sã fim
coºtienþi cã aceste neplãceri care ne
agaseazã orã de orã se pot acumula ºi
pot avea efecte serioase.

Încercaþi sã reduceþi sau chiar
sã evitaþi stresorii care se pot reduce,
respectiv evita.  Desigur, multe
evenimente nu depind de noi, scapã de
sub controlul noastru, dar, dacã suntem
atenþi, putem identifica numeroase
surse de stres care depind de noi ºi
putem astfel sã reducem nivelul ge-
neral de expunere la stres.  Spre
exemplu,  depinde de noi dacã ascultãm
radioul cu volumul dat la maxim sau mai
redus.  Depinde de noi câte ziare citim,
câte emisiuni urmãrim la TV.  Depinde
de noi dacã luãm fiecare decizie la timp
ºi astfel evitãm aglomerarea lor.

Reevaluaþi situaþiile ºi
rãspundeþi  raþional la problemele vieþii!
Este un punct esenþial pentru cã, de cele
mai multe ori problemele nu sunt aºa
de grave cum le simþim noi.

de Hanoch McCarty
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Din Spiritul ProfeticDin Spiritul Profetic

 Capitolul 1
IUBIREA LUI DUMNEZEU FAÞÃ DE

OM (CINEVA SE ÎNGRIJEªTE DE TINE).

IMPORTANT - Îþi va fi mai uºor sã
studiezi, dacã vei numerota paragrafele
cu un creion. În acest capitol exista 17
paragrafe. Pentru a putea rãspunde mai
uºor, dupã fiecare întrebare vom indica
paragraful unde poþi gãsi rãspunsul ºi
pagina. Este important sã ºtii cã Cineva
Se îngrijeºte de tine ºi te iubeºte!
De câte ori ai timp, citeºte ultimele douã
paragrafe ale acestui capitol (�Preþul
plãtit pentru mântuirea noastrã...�, etc.,
pag.11-12). Parcã ar fi o scrisoare de
la un prieten special.

1. Cine este izvorul vieþii, înþelepciunii
ºi bucuriei? (paragraf 1, pag.5).
Citeºte ºi aceste texte din Biblie:
Proverbe 2:6-8; Ioan 15:11-12.

2. Cum a creat Dumnezeu pe om?
(paragraf 3, pag.5).

3. Cine a adus în lume nenorocirea
ºi moartea? (parag. 3, pag. 5-7).
    4. Eu ºtiu cã Dumnezeu vrea sã fiu
fericit, deoarece El ne-a dat lucruri atât
de minunate. (parag.4, pag.7).
     5. Care sunt calitãþile lui Dumnezeu?
(parag.5, pag.7).Exod 34:6-7; 1Ioan
4:8.: Citeºte : Isaia 61:11; Romani 1:20.

6. Cum ªi-a manifestat Dumnezeu
iubirea Sa faþã de noi? a) El a creat pe
om sfânt, desãvârºit (perfect) ºi fericit
ºi l-a fãcut stãpân pe o lume minunatã
ºi desãvârºitã (Geneza 1:26-27,31).b)
Se îngrijeºte de nevoile zilnice ale
tuturor fãpturilor Sale (Psalm145:15-
16; Matei 6:25-33). c) El a trimis în lume
pe singurul Sãu Fiu, Isus Hristos, ca
Exemplu suprem al iubirii Sale
(1Ioan4:9; Ioan 3:16). d) El ne da iertare

de pãcate prin Fiul Sãu, Isus, ºi ne
promite viaþa veºnicã (1Ioan 4:10;
Romani 5:8).

7.Cum a ispitit Satana pe oameni sã
creadã cã este Dumnezeu? (parag. 6,
pag.8). Citeºte: Ioan 8:44; Ioan 12:44-
47.

8.Ce a zdrobit inima lui Hristos?
(parag. 11, pag. 10).

9. De ce numai Isus putea sã
mântuiascã? (parag. 14, pag.11).

10. Lucrurile prin care mi s-a
descoperit iubirea lui Dumnezeu sunt:

a) ............; b)................... ; c) .................
11. Ai dãruit sau ai primit vreodatã

flori? Cum te-ai simþit atunci? Citeºte
parag. 6, pag. 7-8. ºi vezi de ce
Dumnezeu te înconjoarã cu daruri.

12. Ce se poate vedea în viaþa ta, care
sã spunã lumii cã �Dumnezeu este
dragoste?� Citeºte : Romani 5:6-8;
1Timotei4:12.

13. Iubirea lui Dumnezeu pentru tine
este totdeauna prezentã. Nu se rosteºte
nici un cuvânt, dar se vede o cruce pe
Golgota (Þefania 3:17; Ioan 3:16-17; Ioan
15:13).

14. Ce înseamnã pentru tine a fi un
copil al lui Dumnezeu? Citeºte 1Ioan
3:1-24. Subliniazã în Biblia ta ºi
memorizeazã 1Ioan 3:1. Poþi repeta
1Ioan 3:1 cu un înþeles real ºi personal
astãzi? Ce minunatã fãgãduinþã!

15. Satana are plãcere sã te
descurajeze în eforturile tale de a nu mai
pãcãtui, dar pentru Isus eºti special. Eºti
un copil al lui Dumnezeu.Citeºte iarãºi
ultimele douã paragrafe (16 ºi 17, pag.
11-12) pentru a avea o idee despre cât
de important eºti.

*Ecl 7, 4 -Inima înþelepþilor este în casa de
jale, iar inima celor fãrã minte este în casa
petrecerii.
*Iacov 4, 9-11 - Simþiþi-vã ticãloºia; tânguiþi-

vã ºi plângeþi! Râsul vostru sã se prefacã în
tânguire, ºi bucuria voastrã în întristare: Smeriþi-
vã înaintea Domnului, ºi El vã va înãlþa. Nu vã
vorbiþi de rãu unii pe alþii, fraþilor! Cine vorbeºte
de rãu pe un frate, sau judecã pe fratele sãu,
vorbeºte de rãu Legea sau judecã Legea. ªi dacã
judeci Legea, nu eºti împlinitor al Legii, ci
judecãtor.
*Ioel 2,12-13 - Dar chiar acuma, zice Domnul,

întoarceþi-vã la Mine cu toatã inima, cu post,
cu plânset ºi bocet! Sfâºiaþi-vã inimile nu hainele,
ºi întoarceþi-vã la Domnul, Dumnezeul vostru.
Cãci El este milostiv ºi plin de îndurare, îndelung
rãbdãtor ºi bogat în bunãtate, ºi-I pare rãu de
relele pe care le trimete.
*1 Pet 5,8 - Fiþi treji, ºi vegheaþi! Pentru cã

potrivnicul vostru, diavolul, dã târcoale ca un
leu care rãcneºte, ºi cautã pe cine sã înghitã.
*Luca 21,34-36 - Luaþi seama la voi înºivã, ca

nu cumva sã vi se îngreuneze inimile cu
îmbuibare de mâncare ºi bãuturã, ºi cu
îngrijorãrile vieþii acesteia, ºi astfel ziua aceea
sã vinã fãrã veste asupra voastrã. Cãci ziua aceea
va veni ca un laþ peste toþi ceice locuiesc pe
toatã suprafaþa pãmântului. Vegheaþi dar în tot
timpul, ºi rugaþi-vã, ca  sã aveþi putere sã scãpaþi
de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla,
ºi sã staþi în picioare înaintea Fiului omului.
*Luca 12,15 - Apoi le-a zis: "Vedeþi ºi pãziþi-

vã de orice fel de lãcomie de bani; cãci viaþa
cuiva nu stã în belºugul avuþiei lui."
*Mica 6,8 - "Þi s-a arãtat, omule, ce este bine,

ºi ce alta cere Domnul de la tine, decât sã faci
dreptate, sã iubeºti mila, ºi sã umbli smerit cu
Dumnezeu tãu?"
*Isaia 57,15 - �Cãci aºa vorbeºte Cel Prea

Înalt, a cãrui locuinþã este vecinicã 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.�
*Mat. 11,29 - �Luaþi jugul Meu asupra voastrã,

ºi învãþaþi de la Mine, cãci Eu sunt blând ºi smerit
cu inima; ºi veþi gãsi odihnã pentru sufletele

Cum trebuie sã fim în zilele din urmã CALEA CÃTRE HRISTOS       de Ellen G. White

material alcãtuit de Valeriu Burciu,
Spokane , Statele Unite

material trimis de
Hongu Denis Claudiu, Bucureºti

voastre.�
*Þef. 2,3 - �Cãutaþi pe Domnul, toþi cei smeriþi

din þarã, care împliniþi poruncile Lui! Cãutaþi
dreptatea, cãutaþi smerenia! Poate cã veþi fi cruþaþi
în ziua mâniei Domnului.�
*Gal. 5,22; 5,2 - �Roada Duhului, dimpotrivã,

este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare,
bunãtatea, facerea de bine, credincioºia, blândeþea,
înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu
este lege.�
*Gal. 6,1 - �Fraþilor, chiar dacã un om ar cãdea

deodatã în vreo greºealã, voi, care sunteþi
duhovniceºti, sã-l ridicaþi cu duhul blândeþei. ªi ia
seama la tine însuþi, ca sã nu fii ispitit ºi tu.�
*Efes. 4,2 - �Cu toatã smerenia ºi blândeþea, cu

îndelungã rãbdare; îngãduiþi-vã unii pe alþii în
dragoste.�
*Col 3,12 - �Astfel dar, ca niºte aleºi ai lui

Dumnezeu, sfinþi ºi prea iubiþi, îmbrãcaþi-vã cu o
inimã plinã de îndurare, cu bunãtate, cu smerenie,
cu blândeþã, cu îndelungã rãbdare.�
*1Tim 6,11 - �Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de

aceste lucruri, ºi cautã neprihãnirea, evlavia,
credinþa, dragostea, rãbdarea, blândeþea.�
*2 Tim 2,25 - �Sã îndrepte cu blândeþã pe

potrivnici, în nãdejdea cã Dumnezeu le va da
pocãinþa, ca sã ajungã la cunoºtinþa adevãrului�
*Tit 3,2 - �Sã nu vorbeascã de rãu pe nimeni, sã

nu fie gata de ceartã, ci cumpãtaþi, plini de blândeþã
faþã de toþi oamenii.�
*Iacov 1,21-22 - �De aceea lepãdaþi orice

necurãþie ºi orice revãrsare de rãutate ºi primiþi cu
blândeþã Cuvântul sãdit în voi, care vã poate mântui
sufletele. Fiþi împlinitori ai Cuvântului, nu numai
ascultãtori, înºelându-vã singuri.�
*Iacov 3,13 - �Cine dintre voi este înþelept ºi

priceput? Sã-ºi arate, prin purtarea lui bunã, faptele
fãcute cu blândeþea înþelepciunii!�
*1 Pet. 3,15-16 - �Ci sfinþiþi în inimile voastre pe

Hristos ca Domn. Fiþi totdeauna gata sã rãspundeþi
oricui vã cere socotealã de nãdejdea care este în
voi; dar cu blândeþã ºi teamã, având un cuget curat;
pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastrã bunã în
Hristos, sã rãmânã de ruºine tocmai în lucrurile în
care vã vorbesc de rãu".
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 Paralizat pe loc
Gânduri pentru inimã

             Aleg

Când vuietul lumii se stinge
ªi singur rãmân ºi stingher
Mã-ntorc ºi sufletu-mi plânge
'ncercând sã m-apropii de cer.

Pe aripi de gând, osanale
Se-ndreaptã spre Cel ce S-a dat
ªi din prinosul iubirii Sale
Primit-am gând bun ºi curat.

Dar, Tatã, firea mã mânã
Spre loc de dorinþi ºi plãceri
ªi vreau sã rãmân în luminã !
ª vreau sã fug de cãderi !

De-aceea acum, când pe cale
Ispitele vin tot mai ades
Firea-mi supun voiei Tale
Isuse, Eu azi Te-am ales !

 de  Ramona Neghinã, Bârlad

Un pastor din Canada relateazã
urmãtorul exemplu remarcabil al
modului miraculos în care Dumnezeu
poartã de grijã copiilor Sãi:

�Adeseori sunt impresionat de
Duhul Sfânt sã fac anumite lucruri în
niºte momente inexplicabile pentru
mine. Impresiile acestea sunt atât de
vii încât nu îndrãznesc sã nu le ascult.

Cu ceva timp în urmã, într-o
noapte furtunoasã, am fost impulsionat
de Duhul Sfânt sã merg
destul de departe la casa
unei familii în vârstã ºi sã
mã rog acolo. Atât de
imperativã a fost
chemarea încât am
înhãmat calul ºi am mers
la locul respectiv. Când am
ajuns, am legat animalul
sub un ºopron ºi am intrat
în casã neobservat, pe o uºã care
fusese lãsatã deschisã. Acolo,
aºezându-mã pe genunchi, am adus
înaintea lui Dumnezeu cu voce tare
cererea mea de protecþie asupra celor
ce ocupau locuinþa, dupã care am
plecat acasã.

Câteva luni mai târziu vizitam
unele dintre cele mai importante
închisori din Canada ºi, mergând printre
prizonieri, am fost tras deoparte de unul
dintre ei care pretindea cã mã
cunoaºte. Nu aveam nici o amintire a

  Iubire de Creator

 Am privit darurile pe care mi le-ai fãcut,
Dar dintre toate m-a atras iarba.
Nu ºtiu de ce ...
Poate pentru cã mi-a mirosit a speranþã?
M-am aplecat sã o admir,
ªi am luat-o sã o cântãresc în palmã.
Era neimaginat de grea!
M-am întrebat de ce o cãutam atât?...
ªi în acel moment în palma mea,
Au început sã curgã râuri de iubire.
Atunci am înþeles
de ce iarba era atât de grea,
Fiindcã în ea era ascuns
tot planul Tãu de Mântuire,
Ca sã pot sã fiu ºi eu acolo sus cu Tine.

               de Elena  Achim, Feteºti

“Camera de Sus”, Norel Iacob

condamnatului ºi am fost sincer
surprins când acesta a continuat:
�Îþi aduci aminte când într-o noapte
ai fost într-o casã ºi te-ai rugat acolo
pe întuneric pentru ocupanþii ei?�

I-am spus cã mi-amintesc ºi
l-am întrebat cum de ºtie despre
aceasta. El a rãspuns: �Venisem
acolo sã fur o sumã de bani pe care
ºtiam cã o are bãtrânul. Când ai
intrat în curte am crezut cã eºti el ºi

am vrut sã te omor în timp
ce-þi legai calul. Am înþeles
însã când vorbeai cu calul
tãu cã eºti un strãin. Te-am
urmat în casã ºi þi-am auzit
rugãciunea. Te-ai rugat lui
Dumnezeu sã-i protejeze
pe bãtrâni de orice fel de
violenþã, în special de crimã
ºi dacã e vreo mânã
ridicatã sã-i loveascã acea

mânã sã paralizeze.�
Apoi prizonierul a arãtat cãtre

mâna sa dreaptã care atârna fãrã
viaþã pe lângã el spunând: �Vezi
aceastâ mânã? A fost paralizatã pe
loc ºi niciodatã n-am mai putut-o
miºca. Am pãrãsit locul fãrã sã le
fac vreun rãu oamenilor acelora -
acum sunt aici din pricina unor
tâlhãrii de mai târziu.�
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 extras din � Secretele comunicãrii� , de  Nancy L. Van Pelt,
Editura Pioneer, Tg.Mureº

De ce comunicãm în
felul în care o facem ?

Tânãrul pentru cãsãtorie Poezie Poezie

Flegmatic .  Flegmaticul este un vorbitor
noncombativ tãcut, lent ºi mai chibzuit. Maniera sa
calmã îl face sã se mânie foarte greu; în loc de aceasta, va face orice ca sã
evite confruntãrile neplãcute. Motto-ul sãu este �Pace cu orice preþ�. Cu toate
cã rareori dã impresia cã ar fi agitat, simte emoþia mai intens decât lasã sã se
vadã. Nu râde niciodatã zgomotos ºi ridicã tonul foarte greu. Expresia feþei
sale este cel mai dificil de descifrat, deoarece poate avea �un chip ca de
piatrã�. Dã impresia cã este distant ºi insensibil. Nu se implicã în ceea ce-l
înconjoarã ºi rareori oferã informaþii fãrã sã fie îmboldit. Flegmaticul are o gândire
ordonatã ºi este capabil de analizare minuþioasã ºi de deducþie. Spre deosebire
de temperamentul melancolic, care este în permanentã schimbare, flegmaticul
este întotdeauna acelaºi: demn de încredere ºi statornic. Posedã un simþ al
umorului sec, care poate fi o încântare pentru toatã lumea � mai puþin pentru
partenerul sãu de viaþã. Este un partener de cãsãtorie demn de toatã încrederea,
cu care este uºor sã trãieºti, dacã stilul sãu lent ºi metodic nu devine o
adevãratã sursã de iritare pentru un partener mai energic.

Sanguinul nu comunicã într-o manierã superioarã colericului,
melancolicului sau flegmaticului. Fiecare tip temperamental comunicã într-o
manierã diferitã ºi distinctã. Nu se poate spune cã un tip este �corect� iar
celelalte sunt �greºite�.  Fiecare este diferit de celelalte, ºi lucrul acesta
afecteazã comunicarea.

Niciunul dintre noi nu suntem uni-temperamentali; suntem un amestec
din toate patru. De obicei, unul predominã, iar altul este secundar. Deoarece
temperamentul este determinat de genele moºtenite, el nu poate fi schimbat.
Eu sunt colericã-sanguinã ºi nimic nu poate schimba aceasta. Dar îl laud pe
Dumnezeu pentru calitãþile mele ºi mã rog ca defectele mele sã poatã fi
transformate. Aceasta mã ajutã, de asemenea, sã înþeleg felul de-a fi al soþului
meu, care este melancolic-sanguin. Temperamentele pe care le moºtenim
joacã un rol important în determinarea stilului nostru de comunicare.

Dacã te-aº pierde
într-o singurã clipã
cât de mult m-ar durea!
Dar Tu te risipeºti
ca nisipul cel mai fin
printre degetele mele...
Nu mã întrebi
de ce nu mai vreau
sã Te þin de mânã
ºi, fãrã zgomot,
fãrã mãcar un reproº
sau un semn de-ntrebare
mã laºi sã Te scap
printre degete...
ªi asemeni nisipului
nu Te-auzi cãzând

ºi nu laºi nici o urmã
pe palmele mele
ca nu cumva
sã-mi zgârii mâinile...
ªi eu nici nu ºtiu
cã încet-încet Te pierd...
Aflu doar când
strângând pumnii
îmi dau seama cã
sunt goi ºi noduroºi
ºi gata sã-mpungã...
ªi-am sã m-aplec
atunci în genunchi
ca sã adun din nou,
unul câte unul
firele de nisip...

   de  Dana Mohora, Iaºi

Am alergat pânã în zori sã gãsesc bunãtate,
Am alergat pânã la final,
Am alergat din rãsputeri,
Sã câºtig trofeul.
Am ieºit pe locul doi în bunãtate :
Am câºtigat însã Þara bunãtãþii.

Mâna ta de nisip

de Avramescu Cosmin Leon, Ploieºti

Câºtigãtor  al  þãrii  bunãtãþii

( va urma )
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de Alexandru D. Jercan,
pastor, Feteºti

Într-o zi un fir de aþã,
N-a mai vrut sã recunoascã
Acul, ca fiindu-i frate,
ªi-a pornit sã-l îl huleascã:

-Ce te crezi deºtept, mãi, ace!
Te îngâmfi cã eºti lucios
ªi te lauzi toatã ziua
Cã tu eºti cel mai þepos?

Vezi cã de-o sã cazi în carul
Cel cu fân, de pe cãrare,
Ai sã rugineºti amice
ªi-o sã mori de supãrare!

Deodatã ce sã vezi ...
Pe trotuar, lângã vilã,
Un pantalon rupt ºi singur
Sta ºi tot cerea de milã.

Aþa se grãbi s-ajute ...
Se-avântã cu al ei trunchi!
Dar n-a putut sã cârpeascã
Ruptura de la genunchi.

Fabula
Cu ac ºi ... aþã

Atunci trecu pe acolo,
Fãrã treabã, un gânsac
ªi zise: -"Mãi, ce prostie
Sã-ncerci sã coºi fãrã ac!"

Aþa a cãzut pe gânduri,
S-a rugat, s-a umilit
ªi-a rostit:
-"Nu! Nu se poate,
Fãrã ac, sã coºi nimic!"

Mã întorc sã-i cer iertare
ªi sã-i jur de-acum credinþã!
Acul este pentru mine
Fratele de suferinþã!

Morala:
  Dacã vrei, frate creºtine,
  Sã nu te numeºti "sãrac",
  Ia aminte: în lucrare
  E nevoie ºi de AC.

10

Revista tinerilor din comunitatea Betania ºi-
a început drumul în aprilie 2000, urmând ca format
modelul revistei UNU. În revistã puteþi gãsi articole
deosebite, grupate pe urmãtoarele teme: Editorial,
�Ceva despre cineva ca tine�, �Strategii pentru
succes�, muzicã, ospitalitate, ecologie, meditaþii
biblice, jocuri ºi rebusuri biblice, ºtiri, poezii,
experienþe ºi altele. Revista conþine un bogat mate-
rial scris de tineri pentru tineri.

Puteþi afla mai multe informaþii despre revista
�La început, Dumnezeu...� la tel.032-176636
(fam.Magda ºi ªtefan Munteanu). E-mail:
astema@mail.dntis.ro

Dorim tinerilor din Betania mult succes în
continuare!

Revista �La început, Dumnezeu...� a tinerilor din
comunitatea �Betania�, Iaºi

Reviste de tineret

Revista �Cercetaþi Scripturile� a tinerilor
din comunitatea �Sion�, Chiºinãu

Revista �Cercetaþi Scripturile� a apãrut din
dorinþa tinerilor din Chiºinãu  de a transmite
Cuvântul Domnului celor din jurul lor. Revista a
apãrut prima datã în august 2000 într-un numãr
restrâns de exemplare, care au fost citite din mânã
în mânã. Ne bucurãm cã revista UNU a fost un
model ºi pentru aceastã nouã apariþie.

Rubricile prezentate de revistã sunt: Edi-
torial, Poezii, �Meditaþii biblice�, �ªtiaþi cã...?�, ºtiri
din viaþa bisericii, aniversãri, jocuri ºi rebus biblic,
desene etc.

Mai multe informaþii despre revista
�Cercetaþi Scripturile� puteþi afla la tel. 225486
Chiºinãu, sau la e-mail: mycop@mail.md (Sergiu
Rotaru). Mult succes ºi voua dragi tineri din
Chiºinãu.

de Lucian Mihãilescu, Slobozia



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 10-11, Oct.-Nov. 2000

14 11

         Mãsura iertãrii

Noi rãtãceam cu toþii ca niºte oi pierdute
Printre ciulini imenºi pe dealurile-abrupte
ªi nu ºtiam pe cine, ce nume sã strigãm,
ªi nu ºtiam pe unde, ce-anume cãutãm�

Atunci, de sus din cer, din bolta înstelatã
Prin noaptea grea, de fier, s-a auzit o ºoaptã:
�Veniþi, iubiþii Mei, veniþi la Mine iar,
Cãci pentru voi Eu M-am jertfit ºi-am revãrsat minuni de har!�

Noi suntem oile pierdute, dar gãsite.
Am fost lovite, rãnite, risipite,
Dar prin iubirea Pãstorului ceresc
Ne-am vindecat de tot ce-i pãmântesc.

Isuse Bun,
Ne-ai arãtat cum sã sãpãm dupã cereºtile comori,
Ne-ai învãþat sã devenim adevãraþi exploratori;
De-aceea-n fiecare clipã noi adevãr urcãm pe culme,
Din veºnicie-n veºnicie doar al Tãu Nume sã rãsune!

Motto: Isus a spus: �Eu sunt Pãstorul cel bun.
Pãstorul cel bun îºi dã viaþa pentru oi� (Ioan 10:11).

Poezie PoezieEvanghelia prin satelit

Dinu Ciprian Eugen �
grupa �Iaspis�, Turnu Mãgurele

Începând cu luna septembrie  a acestui
an, au început iarãºi transmisiile satelit care
prezintã programe de evanghelizare.
Transmisiile sunt realizate de AGCN (Adventist
General Communication Network). Iatã o scurtã
prezentare a seminariilor ce au avut sau au loc
chiar în aceste zile. Temele generale prezentate
de toate aceste seminarii se concentreazã
asupra Persoanei Domnului Isus Hristos, a
modului în care Îl putem primi ca Mântuitor Per-
sonal, precum ºi alte învãþãturi biblice de bazã
(Dumnezeirea, mântuirea, Sabatul, vieþuirea
creºtinã, zecimea

NET 2000 Chicago: 9 Septembrie - 14
Octombrie 2000. Seminarul a purtat titlul
�Strigãtul de la miezul nopþii� ºi a
fost prezentat de cunoscutul
evanghelist Kenneth Cox, pe care
mulþi din România îl cunosc de pe
casetele video cu seminarii de
Apocalips ce au circulat dupã
1989 ºi la noi în þarã. Seminarul a
avut 28 de prezentãri. La
pregãtirea seminarului au
participat ºi cele doua comunitãþi
româneºti Adventiste din Chi-
cago. Traducerea materialelor în
limba românã a fost realizatã de
soraCãtãlina Stoica, din Chicago, iar paginile de
Internet în limba românã, de cãtre INTERCER.
Adresa de Internet: http://www.intercer.org/
net2000 .

NET 2000 Germania: 7-28 Octombrie
2000. Seminarul a fost transmis din Heilbronn,
Germania ºi a fost prezentat de pastorul
australian Geoff Youlden. Tema seminarului a
fost �Isus - ªansa. Alege acum!�. Seminarul s-a
concentrat pe lângã materialele biblice ºi asupra
problemelor practice de sãnãtate. Seminarul s-
a încheiat cu o masã cu bunãtãþi vegetariene.
Seminarul a fost urmãrit în direct de câteva zeci
de biserici din þarã, o altã parte a bisericilor

înregistrând programul pentru vizionare
ulterioarã. Traducerea materialelor în limba
românã a fost realizatã de un grup de
voluntari din þarã ºi strãinãtate, iar paginile
de Internet în limba românã, de cãtre
INTERCER. Adresa de Internet: http://
www.intercer.org/net2000de

Traducerea în direct în lb.românã a
fost realizatã de fr.Emilian Niculescu,
preºedintele Conferinþei Transilvania de Sud.

NET 2000 Franþa: 11 Noiembrie - 1
Decembrie. Seminarul tocmai a început zilele
acestea ºi este transmis din Centrul
Universitar ºi Pedagogic Saleve, din
Collonges-pe-Saleve, în Haute Savoie,

Franþa. Vorbitorul este pastorul
Thierry Lenoir, care se ocupã de
lucrarea de tineret în Conferinþa
Franco-Elveþianã. Tema
seminarului este REGARDS 2000
- �Un pod cãtre Viaþã� ºi are ca
scop construirea de relaþii între
oameni ºi adevãrata viaþã, care
este Domnul Isus Hristos.
Seminarul se adreseazã în spe-
cial tinerilor, dar nu numai lor.
Prezentãrile cuprind pe lângã
predica propriu-zisã scurte

interviuri ºi filme introductive ºi de final cu
tematica prezentatã, animaþii, muzicã.
Seminarul nu este tradus direct în româneºte,
dar printre participanþi sunt ºi români aflaþi în
þãrile francofone (Franþa, Belgia, Elveþia).
Seminarul este înregistrat ºi în unele biserici
din þarã. Traducerea materialelor în limba
românã a fost realizatã de un grup de
voluntari din þarã ºi strãinãtate, iar paginile
de Internet în limba românã, de cãtre
INTERCER. Adresa de Internet: http://
www.intercer.org/regards2000 .

de Lucian Mihãilescu, Slobozia
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Z i u a
de 28
O c t o m b r i e
2000 a fost o
d u b l ã
s ã r b ã t o a r e
pentru noi.
Mai întâi
S a b a t u l

binecuvântat, care, de fiecare datã are
farmecul sãu ºi experienþele lui unice.
Apoi a fost  sãrbatoarea inaugurãrii pentru
comunitatea Câmpina-Sãlaj.

Aceasta a fost încununarea a
câþiva ani de eforturi ºi de experienþe unice
cu Dumnezeu, care s-au concretizat într-
o clãdire deosebitã, închinata Celui
Preaînalt. S-a incheiat clãditul zidurilor ºi
urmeazã desãvârºirea construirii
sufletelor noastre ºi  ale  celor din jurul
nostru, care vor sã-L urmeze pe
Dumnezeu.

Din partea Conferinþei Muntenia
au fost prezenþi fraþii Petre Teofil ºi
Ghioaldã Leonida, care au þinut predica

ªeful capelanilor din Marina
americanã, contra amiralul Barry Black, a ajuns
la apogeul carierei sale. El a fost propus pentru
aceastã funcþie de cãtre preºedintele Clinton,
fiind cel mai înalt grad pe care l-a avut în istorie
un Adventist de Ziua a ºaptea. El lucreazã ca
lider al capelanilor din întreaga Marinã Militarã
a SUA ºi din Paza de Coastã, capelani ce
reprezinþã peste 100 de credinþe diferite.

În ciuda acestor impresionante împliniri
profesionale, Black, absolvent al Universitãþii
Andrews, a spus cã aceste realizãri
pãmânteºti pãlesc în comparaþie cu  favoarea
care ni s-a acordat, aceea de a fi creºtini.
�Nu conteazã cât de bogat eºti pentru cã
existã prea multe lucruri pe care nu le poþi
cumpãra cu bani�,  a afirmat amiralul Black în
cursul unei predici din Sabat, ce s-a
desfãºurat într-o salã în care peste 1000 de
oameni au stat în picioare cu ocazia celei de-
a 20-a întâlniri anuale a Forumului Studenþilor
Creºtini de Culoare. Predica lui, intitulatã �Stilul
de viaþã al celor îndreptãþiþi ºi foarte privilegiaþi,�
a fost bazatã pe un mai vechi program de
televiziune: �Stilul de viaþã al celor celebri ºi
bogaþi.�

Limitele acestei vieþi strãlucitoare
i-au fost clar arãtate vara trecutã, când Black
a oficiat la �cimitirul� de la Ocean, slujba pentru
defunctul John Kennedy Jr., soþia acestuia,
Caroline ºi sora acesteia, Lauren Bessett,
victimele prãbuºirii unui avion în iulie 1999.

�Þineam cenuºa lui John Kennedy
într-o mânã ºi pe cea a soþiei sale, Caroline, în
cealaltã. Vasul pe care ne aflam era plin de
multi-milionari ºi m-am gândit cã aceºtia ºi-ar
da toatã averea pentru a-i aduce înapoi�, a
spus Black.

Ca amiral , Black se bucurã de
privilegii pe care doar foarte puþini le pot primi.
Astfel el are reºedinþe de clasa intâi si maºina
lui primeºte salutul când intrã într-o bazã
militarã. Dar el simte cã ceea ce ne face cu

adevãrat bogaþi, este valoarea spiritualã, care
se aflã la îndemâna oricui.

�Tu ºi cu mine avem privilegii ºi
ranguri pe care titlurile nu le pot da� a spus
Black. �Noi suntem înconjuraþi de privilegii care
vin din cunoaºterea lui Isus Hristos, privilegii
ale neprihãnirii Sale. Moartea, sacrificiul ºi
crucificarea  lui Hristos NE ÎNDREPTÃÞESC,
nu ne fac doar vegetarieni sau plãtitori ai
zecimii.

 �Fiecare dintre noi putem avea stilul
de viaþã al celor drepþi ºi cu înalte privilegii.
Indiferent de visurile pe care le aveþi,
Dumnezeu are visuri mai mari pentru
voi. Învãþaþi doar cum sã-L lãudaþi ºi cum sã
vã încredeþi în El, ºi El va împlini idealurile inimilor
voastre.�

Originar din Baltimore, Black a
absolvit Institutul Teologic Adventist de la
Andrews University, în 1973. El deþine, de
asemenea, ºi Diploma de Masterat în Consiliere
ºi Management ºi cea de Doctorat în Psihologie
ºi Slujire pastoralã.

Decoraþiile pe care le deþine includ
Medalia Legiunii de merit, Medalia serviciului
de merit in apãrare, numeroase premii de unitate

ºi medalii de campanie ºi slujire.

de Monise Hamilton

Din viaþa comunitãþilor

CREDINÞA UNUI AMIRAL

Experienþe

ºi, respectiv,rugãciunea de
consacrare.

Am avut ca ajutor corul din
Urleta, comunitatea vecinã, care a
cântat împreunã cu noi. Dupã amiaza
a fost un program muzical festiv bazat
pe versetul 12 din Apocalipsa 3.

A fost o asistenþã numeroasã
ºi totul s-a sfârºit prin pãrtaºia la o
masã comunã, care ne-a amintit de
bucuria primilor creºtini care  �erau þoti
laolaltã, ºi frângeau pâinea cu
bucurie.�

Am simþit cum Dumnezeu a fost
prezent cu aprobarea Sa ºi cum  Duhul
Sãu a condus toate lucrãrile de la
început pânã acum. El sã fie laudat în
toate!

La sfârsit va dorim numai bine
ºi Domnul sã vã însoþeascã pe calea
cãtre cer.

Inaugurarea comunitãþii �Sãlaj�
din Câmpina, Prahova

Familia Liviu si Elisa Petrescu
Campina, petras@fx.ro

Rubricã îngrijitã de Roland Paraschiv, Direc-
tor Comunicaþii la Conferinþa Muntenia ;
materialele pot fi folosite fãrã permisiune, dar
cu  menþionarea provenienþei:� Departamentul
comunicaþii�; materialele sunt primite prin
colaborare internaþionalã.

Vizitaþi Cabi-Net-ul dr.Gily Ionescu la adresa:
http://sanatate.virtualave.net   sau   http://www.intercer.ro/sanatate
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Tucker 13.
de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.37/ 50-51  Tucker 13

SÃNÃTATEA TA SÃ SPOREASCÃ

   �Prea iubitule, doresc ca  toate lucrurile tale sã-þi meargã bine ºi sãnãtatea ta sã  sporeascã
tot aºa cum sporeºte sufletul tãu�. (3 Ioan 2)

   Trupul ºi sufletul merg împreunã, stau împreunã ºi aºa cum sufletul prosperã, Dumnezeu
doreºte ca ºi trupul tãu sã fie perfect sãnãtos. În studiul nostru vom încerca sã  gãsim cãi ºi
mijloace pentru a ne prelungi sãnãtatea ºi viaþa. Notaþi ce spune Dumnezeu: �Dacã vei asculta
cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tãu, dacã vei pãzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu
niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; cãci Eu sunt Domnul, care te vindecã�. (Exodul
15;26)

   Ce fãgãduinþã minunatã! Dumnezeu ne spune cum putem sã prelungim  sãnãtatea ºi viaþa
noastrã. El spune: �Dacã vei asculta la glasul Domnului ºi vei pãzi poruncile Mele, te voi
conduce astfel încât sã ai o bunã sãnãtate. Eu sunt Dumnezeul care te vindecã�.

   Mulþi oameni spun: �Ceea ce  mãnânc ºi beau e treaba mea. Dar Biblia spune: �Nu vã
înºelaþi: �Dumnezeu nu Se lasã sã fie batjocorit�. Ce seamãnã omul, aceea va ºi secera�.
(Galateni 6:8) Prietene, dacã vrei sã seceri sãnãtate trebuie sã semeni sãnãtate prin ascultare
de legile sãnãtãþii. Dumnezeu a poruncit legi fixe ale sãnãtãþii pentru corpurile noastre ºi, dacã
le ascultãm, vom avea sãnãtate. Dacã nu ascultãm, vom avea o sãnãtate ºubredã ºi chiar boli.

   Gândiþi-vã la aceasta. Despre câþi oameni vã puteþi aminti, în decursul ultimilor ani, cã au
murit la o vârstã înaintatã? Vedeþi, omul se sinucide puþin câte puþin prin neascultarea de legile
naturale al sãnãtãþii. De fapt, noi ne sãpãm propriul mormânt cu lingura ºi furculiþa noastrã. În
Osea 4:6 Dumnezeu spune: �Poporul Meu piere din lipsã de cunoºtinþã�. Lipsa de cunoºtinþã
despre îngrijirea trupului.

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 37 (50)

(va urma)

abþinere de la tot ce este dãunãtor pentru corp ºi o moderatã folosire a
ceea ce este bun�. Dacã veþi cumpãra o maºinã veþi cerceta cu grijã ceea
ce veþi pune în motor. Veþi cerceta manualul acelei maºini, urmând cu
atenþie îndrumãrile, dacã vreþi sã obtineþi o performanþã excelentã. Dar ce
puteþi spune despre corpul omenesc pe care Dumnezeu l-a creat aºa de
minunat? Cu câtã grijã trebuie sã fim în ceea ce priveºte ce vom pune
înãuntrul acestui minunat corp!

   Dumnezeu spune: �Toþi cei ce se luptã la jocurile de obºte se supun la tot felul de înfrânãri.
ªi ei fac lucrul acesta ca sã capete o cununã care se poate veºteji; noi sã facem lucrul acesta
pentru o cununã, care nu se poate veºteji�. (1 Corinteni 9:25) Gândiþi-vã la consumul de carne
în Statele Unite care este de aproape 100 kg. anual pe cap de locuitor. Deci o juncanã pentru
fiecare persoanã anual. Cineva zice: �Dacã vrei sã ai putere cu adevãrat trebuie sã  mãnânci
carne�. Sã  comparãm cel mai mare mâncãtor de carne dintre animale cu unul care mãnâncã
numai vegetale. De exemplu elefantul este unul dintre cele mai puternice animale din lume.
Mãnâncã el carne? El este vegetarian. Mâncarea de carne nu este pãcat, dar cu cât cineva
mãnâncã mai puþinã carne, cu atât este mai sãnãtos.

   Cu aproape o sutã de ani în urmã. Ellen G. White a dat urmãtorul sfat: �Dacã vreodatã
mâncarea de carne era sãnãtoasã, acum nu mai este. Cancer, tumori ºi boli pulmonare sunt
mult cauzate de mâncarea de carne�. Mâncarea de carne are tendinþa sã  animalizeze natura
umanã, sã  jefuiascã pe bãrbaþi ºi femei de iubirea ºi simpatia pe care ei trebuie s-o simtã
pentru oricine ºi sã  dea prioritate pasiunilor (poftelor) josnice în dauna puterilor înalte ale fiinþei
umane�.

Noi trebuie sã mâncãm ceea ce este plãcut înaintea Domnului. Care este cea mai bunã
hranã? Dupã ce Dumnezeu l-a creat pe om, cu foarte mare grijã El a arãtat cea mai bunã dietã

pentru om, dietã care-l va pãstra în sãnãtate. �ªi Dumnezeu a  zis: �Iatã
cã v-am dat orice iarbã care face sãmânþã ºi care este pe faþa întregului
pãmânt, ºi orice pom, care are în el rod cu sãmânþã; aceasta sã  fie
hrana voastrã�. (Geneza 1:29) Cu alte cuvinte, aceasta trebuie sã  fie
hrana noastrã. Dumnezeu a poruncit o dietã din fructe, nuci, cereale ºi
vegetale.

Iatã 4 reguli în ceea ce priveºte dieta:
1. Mãnâncã fructe ºi vegetale din abundenþã. Unii doctori spun cã

ele trebuie sã  constituie aproape 75% din dieta noastrã.
2. Mãnâncã cereale în mod moderat.
3. Hrana cu proteine grele, de exemplu ouã, fasole ºi brânzã trebuie mâncate cumpãtat.
4. Folosiþi sarea ºi zahãrul ºi alimentele prãjite cu  prudenþã ºi cumpãtare.  Vedeþi,  Dumnezeu

niciodatã nu a dat permisiunea sã se mãnânce carnea animalelor pânã la
anul 1600 dupã creaþiune. Dupã potop, Dumnezeu a permis omului sã
ucidã animale ºi sã le mãnânce carnea (Geneza 9). El a arãtat totuºi cã
animalele necurate nu sunt permise pentru mâncare. Dacã Dumnezeu
zice despre un lucru cã nu trebuie mâncat, El trebuie sã  aibã un motiv. El
nu este un dictator aspru, ci un Tatã iubitor ºi sfatul sãu este totdeauna
numai spre bine.
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TOT  CE  FACI,  SÃ  PLACÃ LUI  DUMNEZEU

   �Fie cã mâncaþi, fie cã beþi, fie cã faceþi altceva: sã faceþi totul
pentru slava lui Dumnezeu�. (1Corinteni 10:31) Prietene, sã ne
hotãrâm în mintea noastrã ca sã  mâncãm ºi sã  bem în armonie cu
principiile aºezate în Cartea Sfântã a lui Dumnezeu.

  Dumnezeu ne întreabã: �De ce cântãriþi argint pentru un lucru
care nu hrãneºte? De ce vã daþi câºtigul muncii pentru ceva care nu saturã. Ascultaþi-Mã dar,
ºi veþi mânca ce este bun ºi sufletul vostru se va desfãta cu bucate gustoase�. (Isaia 55:2)

   Veþi spune: �Cum pot ºti ce este bun de mâncat?� Desigur, vom cunoaºte ceea ce este
bun ºi folositor de mâncat nu prin ajutorul gustului (apetitului) nostru, nici prin ceeace oamenii
spun sau gândesc. În unele regiuni ale pãmântului, oamenii mãnâncã ºoareci, alþii ºerpi, etc. ºi
spun cã acestea sunt delicatese. Nu este bine sã  decidem ce trebuie sã  mâncãm sau sã  bem
datoritã faptului cã oamenilor le place sau spun cã este bun.

DESPRE  BÃUTURILE  ALCOOLICE

   Datoritã iubirii sale pentru noi, Acela care ne-a creat corpurile noastre
ne-a dat sfaturi lãmurite ºi clare în Cuvântul Sãu despre ceea ce sã
mâncãm, sã  bem ºi ce sã  folosim. Ce se spune despre bãuturile
alcoolice - vin, lichior, whisky ºi toate formele de bãuturi îmbãtãtoare?
�Vinul este batjocoritor, bãuturile tari sunt gãlãgioase; oricine se îmbatã
cu ele nu este înþelept�. (Proverbe 21:1) Citim în 1 Corinteni 6:9-10 cã nici
un beþiv  nu va intra în Împãrãþia cerurilor: �Nu ºtiþi cã cei nedrepþi nu vor
moºteni Împãrãþia lui Dumnezeu? Nu vã înºelaþi în privinþa aceasta� nici
curvarii, nici închinãtorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiþii,
nici hoþii, nici cei lacomii, nici beþivii, nici defãimãtorii, nici hrãpãreþii nu vor
moºteni Împãrãþia lui Dumnezeu�. Prieteni, dacã aveþi  obicei sã folosiþi
bãuturi îmbãtãtoare, sã  vã ajute Dumnezeu sã scãpaþi de acest obicei
acum, deoarece nici un bãutor nu va intra în cer.

ESTE  CEVA  RÃU  SÃ  FUMEZI?

   Cineva poate întreabã: �Este ceva rãu sã fumezi?� Amintiþi-vã
versetul din Biblie: �Orice faceþi sã faceþi spre slava lui Dumnezeu�. Sã  subliniem ºase motive
pentru care credem  cã a fuma este pãcat.

1. Tutunul conþine nicotinã. Este cea mai mortalã otravã cunoscutã de ºtiinþã, în afarã de
acidul prussic. O jumãtate de picãturã de nicotinã va omorâ un ºarpe în 12 minute. O jumãtate
de picãturã va paraliza un ºoarece instantaneu. Tutunul este un sedativ (calmant), din aceastã
cauzã este folosit efectul sãu narcotic pe care-l produce, deºi este periculos pentru organismul
omului.

2. Tutunul distruge sãnãtatea. Apostolul Pavel spune cã trupul nostru este templul lui
Dumnezeu. El spune mai departe: �Dacã nimiceºte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va
nimici Dumnezeu, cãci Templul lui Dumnezeu este sfânt: ºi aºa sunteþi voi�. (1 Corinteni 3;17)
Tutunul distruge sãnãtatea. De fapt, sunt 19 otrãvuri active în tutun.

3. Fumatul profaneazã (pângãreºte) trupul în cãlcarea poruncii lui Dumnezeu din 1 Corinteni

6:19-20: �Nu ºtiþi cã trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieºte în voi ºi pe care
L-aþi primit de la Dumnezeu? ªi cã voi nu sunteþi ai voºtri? Cãci aþi fost cumpãraþi cu un preþ.
Proslãviþi dar pe Dumnezeu în trupul ºi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu�. Este scris
aici cã noi nu suntem ai noºtri, noi, în realitate, nu ne aparþinem nouã înºine. De ce? Pentru cã
am fost cumpãraþi cu un preþ. Ce fel de preþ? Sângele preþios al lui Isus Hristos! De aceea
Dumnezeu spune sã-L glorificaþi pe EL în trupul vostru ºi în mintea voastrã care sunt ale Lui.

4. Fumatul este o pierdere, o irosire a banilor.
5. Fumatul este o poftã pãmânteascã ce se rãzboieºte cu sufletul. (1 Petru 3:11: �Prea

iubiþilor, vã sfãtuiesc ca pe niºte strãini ºi cãlãtori, sã vã feriþi de poftele firii pãmânteºþi care se
rãzboiesc cu sufletul�.)

6. Tutunul calcã porunca lui Dumnezeu care spune: �Ieºiþi din lume ºi separaþi-vã.� (trd.
englezã). El spune: �Nu atingeþi lucruri necurate.� (trd englezã). 2 Corinteni 6:16-17: �Cum se
împacã Templul lui Dumnezeu cu idolii? Cãci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a
zis Dumnezeu: �Eu voi locui ºi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor ºi ei vor fi poporul
Meu. De aceea: �Ieºiþi din mijlocul lor ºi despãrþiþi-vã de ei, zice Domnul; nu vã atingeþi de ce

este necurat ºi vã voi primi�.�

CUM   SE  POATE  ÎNLÃTURA  OBICEIUL  FUMATULUI?

Marea întrebare este: �Cum pot sã pãrãsesc fumatul?�  Puþini
oameni au avut succes în aceastã privinþã. Poate v-aþi lãsat târât în
obiceiul fumatului.

Prieteni, este o singurã cale pentru a vã elibera de obiceiul
fumatului ºi anume, sã-l tãiaþi chiar de la rãdãcinã. Nu începeþi sã
taiaþi frunzele din vîrf. Trebuie sã  puneþi toporul la rãdãcina copacului.
Aceasta este calea cînd vreþi sã  doborâþi un copac. Faceþi acelaºi
lucru cu obiceiul fumatului. Luaþi-vã un angajament: �Eu aleg sã nu
mai fumez�. Faceþi aceastã alegere chiar acum. Aminþiþi-vã cã Isus
este remediul. Apostolul Pavel ne spune: �Dumnezeul meu sã
îngrijeascã de toate trebuinþele voastre, dupã bogãþia Sa, în slavã,
în Isus Hristos�. (Filipeni 4:19) �Pot totul în Hristos care mã
întãreºte�.(Filipeni 4:13)  Ce fãgãduinþã minunatã!

Prietenul meu, dacã te lupþi cu obiceiul fumatului sau al bãutului
crede aceastã fãgãduinþã. Chiar înainte de a-þi da seama cã ai biruit,

ia aceastã fãgãduinþã: �Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dã biruinþa prin Domnul
nostru Isus Hristos�. (1 Corinteni 15;17) El poate sã-þi dea biruinþa. Milioane de oameni au gãsit
cã puterea lui Isus este suficientã ºi tu vei gãsi la fel.

Cineva poate întreabã: �Ce ziceþi de Coca Cola? Mi s-a spus cã ar conþine substanþe
dãunãtoare.�  Da, tot la fel este cu cafeaua ºi ceaiul rusesc sau chinezesc. Vedeþi, bãuturile
fãcute cu Cola conþin cafeina la fel ca ºi cafeaua. ªi, desigur, cafeina este un excitant pentru
inimã. Ceaiul (rusesc, chinezesc) conþine acidul tanic. Este mai bine sã gãsiþi alte bãuturi
pentru o viaþã sãnãtoasã.

     ADEVÃRATA  CUMPÃTARE  ( TEMPERANÞA)

   Adevãraþii creºtini vor fi cumpãtaþi în toate lucrurile. Adevãrata cumpãtare este �o totalã


