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Mulþi au mers purtând solia
Printre indieni-apaºi...
Dar cine-a dus �Vestea Bunã�
La canibalii malgaºi?
(Aflaþi rãspunsul pe orizontala A-B)
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  REBUS-
GHICITOARE

moºtenire ºi care se dovedesc a fi iresponsabili. 3. La ieºire din Eden - Aproximativ.
4. Ucenicii doctorului Luca. 5. Toc gol! - Nota 6 - Micul urecheat. 6. Cei care
tulburau bisericile pe vremea lui Pavel. 7. Frumos împodobite. 8. Locuitori ai
Iudeei - Element de compunere însemnând: �de la sine�. 9. A nu lucra ca misionar
- Termen de comparaþie - Neobiºnuit. 10.La intrare în Madagascar - Mãrime
determinatã printr-o valoare numericã, o direcþie ºi un sens ºi care se reprezintã
grafic prin sãgeþi (plural).
VERTICAL:
1. Religie la baza cãreia stã Sfânta Scripturã. 2. Una din bisericile AZS din
Româmia (numele este compus din trei cuvinte scurte: CU, OI, NA (- într-o altã
ordine). - Nume de compozitor. 3. Abreviere pentru �nesatisfãcãtor� - Nume
românesc. 4. Operaþie spiritualã invizibilã, încheiatã la sfârºitul timpului de har. 5.
Þepe! - Ascunse. 6. Operã de Verdi - Veriga lanþului - Unealta croitorului. 7. Net! -
A cincea, este de rezervã. 8. A uza - Aproape un neuron! 9. Cureluºã de meºinã -
Cal dobrogean - Mai mare la ruºi. 10.Îngeri care distrug.

Revistã lunarã de dialog a tinerilor adventiºti

Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

An V, Nr.12 (52), Decembrie 2000

Pãºind cu Isus în

mileniul III

ORIZONTAL: 1. ....................? (Tolici ...............)
2. Fii plecaþi de acasã, cu partea lor de
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MESAJ IMPORTANT CITIÞTI ÎN PAG.19!
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C U P R I N S :

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

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.7,14

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

*Tânãrul pentru cãsãtorie.12

*Gânduri pentru inimã...13

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

*ªtiri......... . . . .. . . . . . .....16

*Evanghelia prin Internet..17

*ªtiaþi cã ...................18

*Rezolvare rebus... . . .....18

*Reþet a cul inarã .. . .. . . 18

· 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�

MESAJ IMPORTANT CÃTRE CITITORI
Din motive obiective, suntem

nevoiþi sã întrerupem apariþia revistelor
UNU ºi SAMI pentru o perioadã
nedeterminatã. Vã asigurãm cã vã vom
contacta imediat ce revistele vor putea
apãrea din nou.

În acest timp materialele care se
vor mai strânge pentru publicare vor
apãrea într-o formã restrânsã pe Internet
la adresele: www.intercer.org/unu
respectiv www.intercer.org/sami

Ne puteþi scrie în continuare pe
adresa: Lucian Mihãilescu, C.P. 27,
O.P. 3, Slobozia,  cod 8400,
jud.Ialomiþa.

Mulþumim Domnului ºi dvs.

pentru încredere, ajutor, continuitate ºi
rugãciuni! Ne rugãm Domnului ca sã
puteþi avea din nou în mâini revistele
noastre. Domnul sã fie cu dvs.!

Cu prietenie,
Lucian Mihãilescu
INTERNET SPRE CER
Slobozia, România
azs@cicnet.ro
www.intercer.org

P.S.Persoanele care au trimis deja
banii pentru abonamente pe 2001 îi vor
primi înapoi imediat.



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 12, Decembrie 2000

18 3

e 

Interviul lunii...

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

500g. cartofi fierþi ºi tãiaþi felii, 400g. macaroane fierte, margarinã,
pesmet.
Se aºazã straturi alternative de cartofi ºi macaroane, iar la

fiecare strat se presarã puþin pesmet ºi margarinã. Se dau apoi
la cuptor timp de 20 minute. Se poate servi ºi cu sirop de dulceaþã
sau miere de salcâm.
Poftã Bunã !

       ªtiaþi cã . . .

Rezolvare rebusului �PASTOR ªI ASISTENT� din nr.10-11/2000.
Orizontal: 1.NEOREALISM  2.ADMINISTRA  3.TF; SECTANT  4.UNIC  5.DAT;

LUAR;  6.ARE; RAI; RI;  7.ASISTENT;  8.EOL; ST;  9.TN; CORELAT;  10.EUHARISTIE.
Vertical: 1.NATURALETE;  2.EDEN; ONU;  3.OM; IDEAL;  4.RISCA; CA;  5.ENE;

TRISOR;  6.AICI; ASTRI;  7.LST; LIT; ES;  8.ITAGU; ECLT;  9.SRN; ARN; AI;
10.MATURITATE.

Musaca de cartofi
   ºi macaroane

Ce lucruri importante trebuie sã ºtie
tinerii înainte ca sã înceapã propriile lor vieþi?
Care este rolul pãrinþilor în aceasta?

Cel mai important lucru pe care tinerii
trebuie sã-l realizeze este nevoia lor pentru
dependenþa zilnicã de Dumnezeu. Fãrã
cãlãuzirea Pãstorului nostru iubit ne aflãm la
mila celui rãu... Fãrã o relaþie apropiatã cu
Mântuitorul nostru, vom face erori în a judeca
lucrurile iar acestea vor afecta restul vieþii
noastre. Astfel umblarea noastrã cu
Dumnezeu nu este ceva pe care sã îl luãm cu
uºurinþã.

Pãrinþii au o mare datorie faþã de Cre-
ator ca sã creascã pe micuþii lor ºi sã-L punã
pe Dumnezeu pe primul loc în gândurile,
dorinþele ºi viitorul lor serviciu. Vom fi
rãspunzãtori în ziua judecãþii pentru aceastã
mare lucrare pe care El ne-a dat-o. Într-adevãr,
dacã propriii noºtri copii nu vor fi în Ceruri,
Dumnezeu ne va întreba personal unde sunt
ºi de ce nu sunt cu noi. El va spune: �Unde
este turma ta, turma ta frumoasã, pe care þi-
am dat-o?� Ce timp solemn al socotelilor va fi
atunci!

În Deuteronom 6 ni se spune sã
învãþãm sârguincios pe copiii noºtri Cuvântul
lui Dumnezeu atunci când suntem acasã, când
suntem pe drum, când ne pregãtim de culcare
sau când ne trezim. Cu alte cuvinte, cu orice
ocazie.

Când ne-am cãsãtorit, împreunã cu
soþul meu Ron am luat în mod serios aceastã
responsabilitate. Am hotãrât chiar dinainte de
a avea copii cã vom lucra la ore diferite pentru
a nu avea nevoie de un baby sitter. În acest
mod puteam determina ceea ce copiii noºtri
vor învãþa în tot timpul. Aceasta nu a fost
întotdeauna uºor.

Închinarea de dimineaþã ºi de searã
este foarte importantã ºi trebuie adaptatã la
vârsta copilului. În acest mod ei vor aºtepta
cu plãcere aceste momente. Atunci când
ajungeam târziu acasã ºi aveam tendinþa de a
renunþa la momentul de închinare din acea
searã, copiii noºtri erau însã gata. Era o mare
prioritate pentru ei.

Dar mai important este împletirea
principiilor lui Dumnezeu în viaþa zilnicã.

A spãla vasele sau a mãtura podeaua
este o ocazie de a vorbi despre nevoia noastrã
de a fi curãþiþi de pãcat. O plimbare împreunã
cu copilul oferã multe posibilitãþi. Un copilaº
se opreºte sã se uite la orice: o insectã, o
floare, un fir de iarbã... Fiecare pauzã este un
timp bun pentru a explica modul cum Creatorul
nostru a creat toate lucrurile perfect adaptate
mediului lor, cum toate lucurile de pe acest
pãmânt au fost atinse de pãcat, dar cã va
veni timpul când El va recrea pãmântul ºi atunci
nu va mai fi urmã de pãcat. Totul va fi bucurie,
fericire ºi pace.

Astfel lecþiile învãþate în copilãrie nu
sunt uitate. Aceasta este împlinirea sfatului
din Deuteronom 6.

FRAÞI ªI SURORI DIN ROMÂNIA

Soþia pastorului nostru, Luminiþa, este
din România. Familia dânsei a venit în Statele
Unite de circa 6 ani.  Luminiþa, mama ei ºi fratele
sãu Richard s-au stabilit aici permanent.
Luminiþa are de curând o fetiþã pe nume Eliza-
beth May.

Richard a lucrat în colportaj. Bunicul
sãu a fost colportor în România pentru mai
mulþi ani. Apoi Richard studiazã ca student la
Weimar, în nordul Californiei. În acest timp s-a
implicat într-un program de memorizare a

INTERVIU CU ROSA HARTWELL
Wichita, Kansas, Statele Unite

PARTEA III : SFATURI PENTRU TINERI

        Între 26 sept � 1 oct. 2000 la Silver Springs, Washington a avut
loc Consiliul Anual al Conferinþei Generale cu tema:

        UNIÞI  PRIN  CUVÂNTUL  LUI  DUMNEZEU
        S-a stabilit pentru Bisericã tematica urmãtorilor 5 ani:

            2001 - Unitate prin Cuvântul lui Dumnezeu
            2002 - Unitate în închinarea adusã lui Dumnezeu
            2003 - Unitate în recunoºtinþa pentru harul Sãu
            2004 - Unitate în cãldura pãrtãºiei

            2005 - Unitate în mãrturisirea adevãrului

Faþa lui Isus este lumina cerului.

Prezenþa lui Isus este bucuria cerului.

Numele lui Isus este melodia cerului.

Slava lui Isus este armonia cerului.

Opera lui Isus este tema cerului.

Veºnicia lui Isus este durata cerului.

Isus Însuºi este plinãtatea cerului.

Din pana inspiratã a lui D.L. Moody

Numai  ISUS

Dan Viorel, Buletin Adventist nr.10-2000
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Interviul lunii...

Tinerii interesaþi de lucrul pe Internet ne pot scrie pe adresa redacþiei sau la
azs@cicnet.ro. Este nevoie de mulþi voluntari în lucrarea de vestire a Evangheliei
pe Internet. Iatã câteva adrese utile de pagini adventiste româneºti pe Internet:
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Scripturii, numit FAST. El a început sã
împãrtãºeascã programul FAST cu alþi
tineri, având un proiect misionar de acest
gen în România în vara lui 1999 .

Iatã o experienþã pe care mi-a scris-
o mai demult:

�Un om pe care l-am întâlnit
mergând din casã în casã a citit cartea
�Calea cãtre Hristos� pe care i-o dãruisem.
El rãmãsese fãrã servici ºi tocmai
renunþase la droguri. Am pierdut legãtura
cu el, dar vecinii mi-au spus mai târziu cã
familia acelui om este acum adventistã!
Lumina care a venit asupra acelei familii a
fost aºa de inspiratoare în timpul acelor
studii biblice pe care le-am avut de-a lungul
acelui an. Ioan 4:35 ne spune: �Ridicaþi-vã
ochii ºi priviþi holdele: sunt albe, gata de
seceriº.� În timp ce eu am fost în România
partenerul meu a continuat sã studieze cu
ei ºi începuserã sã meargã la Bisericã.
Când m-am întors ei acceptaserã adevãrul
cu privire la Sabat. Am fost încântat! Nu
este nimic mai preþios decât sã vezi lumina
lui Isus pe faþa cuiva care nu L-a cunoscut
înainte.�

În octombrie 1996 Biserica noastrã
a angajat un lucrãtor biblic care era de
origine tot din România! Eduard a câºtigat
inimile tuturor din Bisericã. Tinerii îl apreciau.
El a lucrat cu tinerii într-un mod deosebit.
De asemenea, Eduard a predat multe studii
biblice în fiecare sãptãmânã, asigurându-
se cã oamenii cu care studia au prins
rãdãcini în adevãr. Aºa cã de mai multe ori
în cursul anului am vãzut oameni venind în
Bisericã ºi botezându-se sau având interes
faþã de adevãr. Apoi Eduard ºi-a continuat
studiile la Black Hills. Cred cã împreunã cu
soþia lui Maria vor aduce multe suflete la
Hristos.

Apoi, când Esther-Marie s-a întors
la Black Hills a întâlnit o fatã din România,
Violeta, ºi pe fratele ei Ovidiu. Ne-a
impresionat bucuria, politeþea ºi prietenia
lor. Ovidiu a susþinut împreunã cu un grup

de studenþi întâniri evanghelistice în Honduras, dupã
uraganul care devastase aceastã þarã.

CEL MAI IMPORTANT LUCRU PENTRU TINERI
ÎN ACESTE ZILE

Cel mai important lucru pentru tineri este
sã stea atât de aproape de Domnul încât El sã îi
poatã folosi pentru a da un ultim apel acestei lumi
pierdute. Sã fim siguri cã umblarea noastrã cu
Dumnezeu trebuie sã fie zilnicã. Timpul este mai
scurt decât putem realiza noi. Acum este timpul sã
fim siguri de partea cui suntem în Marea Luptã în
care suntem cu toþi implicaþi. Generaþia X are un
loc special în istorie deoarece aceastã generaþie
are posibilitatea de a duce lumii ultimul mesaj din
partea lui Dumnezeu.  Generaþia X poate sã fie
ultima generaþie. Este ºansa voastrã!

PERICOLE PENTRU VIAÞA SPIRITUALÃ A
TINERILOR

Sunt multe tentaþii pentru aceastã generaþie,
dar mult mai larg rãspândite ca pe vremea când
eram tânãrã. Cu programele TV în casele noastre
suntem expuºi sã vedem crime de tot felul.
Programele sunt mult mai rele decât altãdatã. Rãul
nu mai ºocheazã atât de mult. Un alt produs
mediatizat de televiziune este imoralitatea. Aceasta
se manifestã prin miile de sarcini nedorite din
fiecare an.

Oamenii acþioneazã conform cu ceea ce îi
influenþeazã, iar mass-media în general are un rol
foarte important în aceasta.

Tinerii de azi trãiesc presiunea grupurilor
lor de prieteni pentru a lua parte la stilul de viaþã al
acestor grupuri. Ei pot deveni foarte repede bãtrâni
datoritã experienþelor neplãcute prin care pot trece.

Drogurile ºi alcoolul sunt alte capcane pe
care diavolul le foloseºte pentru a face victime în
rândul tinerilor.  Dacã le-ai încercat o singurã datã
poþi apoi sã cazi în dependenþa de acestea.

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

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

Evanghelia
prin

Internet

 -continuare în
pagina16-

Gabriella Hernehult, Suedia. �Mã bucur foarte mult pentru ca site-ul
INTERCER existã pentru cã mã întãreºte foarte mult spiritual. Trãind pe
alte meleaguri imi face bine sã am o �hrana spirituala� consistentã ºi
mai ales sã mã simt ca�acasã�! Dumnezeu sã binecuvânteze aceastã
lucrare ºi sã lucreze ºi la inimile celor ce citesc acest pagini ºi nu numai
noi, ci toþi sã fie pregatiþi pentru Împãrãþia Domnului.�
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ªtiri  de pe tot globul

Prof. Cezar Geantã, Bucureºti
(va urma)

continuare
Scheme de clasificare a muzicii (12)

Totul despre muzica religioasã

  IV. Muzica religioasã instrumentalã
Iatã o sintagmã - surprizã pentru mulþi !

Poate fi ºi muzica instrumentalã o muzicã
religioasã ? Rãspunsul este afirmativ,
dacã ne gândim cã nu textul literar face ca
o anumitã muzicã sã fie religioasã, ci
calitatea sa intrinsecã, mesajul pe care
ea îl transmite ca muzicã purã, fãrã
asocierea cuvintelor religioase.

De fapt cuvintele: religie, religios,
religiozitate, provin din aceeaºi rãdãcinã
care în limba latinã înseamnã a re-lega, a
reface niºte legãturi cu Dumnezeu. Din
aceeaºi rãdãcinã provine ºi cuvântul liga-
ment, adicã legãturã. Orice muzicã purã
(fãrã text) care ajutã la apropierea omului
de Creatorul sãu prin sensibilizare, prin
purificare, prin autocercetare, prin
revelarea frumosului transcedental poate
fi numitã muzicã religioasã.

Deºi lipsitã de cuvinte însoþitoare,
muzica instrumentalã, prin limbajul ei
specific, completeazã ºi lãrgeºte enorm
aria de influenþã asupra psihicului uman
datoritã factorilor expresivi pe care îi
utilizeazã, cum ar fi : registrul de la grav la
acut mult mai întins decât al celui vocal,
varietatea timbrurilor instrumentale,
coloritul ºi forþa ansamblului orchestral,
rapiditatea pasajelor de virtuozitate,
efectele speciale de pizzicato, flageolete,
spiccato-urile, etc.

În Sfânta Scripturã gãsim texte care
confirmã puterea de influenþã aparte pe
care o exercitã muzica instrumentalã
asupra stãrii psihice umane.

Ex.1 �ªi când duhul trimis de Dumnezeu
venea peste Saul, David lua harfa ºi cânta
cu mâna lui. Saul rãsufla atunci mai uºor,
se simþea uºurat ºi duhul rãu pleca de la
el�. 1Samuel 16:23

Ex.2 �Acum aduceþi-mi un cântãreþ cu
harfa. ªi pe când cânta cântãreþul din

harfã, mâna Domnului a fost peste
Elisei�. 2 Regi 3:15.

Mai sunt ºi alte referinþe în Biblie din
care reiese faptul interesant cã Duhul
lui Dumnezeu este atras în mod spe-
cial de muzica instrumentalã sacrã, în
timp ce duhurile rele sunt alungate de
aceasta (Exod 15:20; 1 Samuel 10:15).

Sunt anumite vibraþii negative pe care
nici chiar plantele nu le suportã, pe când
cele pozitive le stimuleazã creºterea ºi
sãnãtatea.

Virtuþile muzicii  instrumentale sunt
valorificate cu rezultate încurajatoare în
meloterapie, floriculturã, grãdinãrit, etc.

Astfel stând lucrurile, suntem
îndreptãþiþi sã afirmãm cã muzica
religioasã nu este neapãrat ceea ce se
cântã în biserici (în multe cazuri doar
cuvintele mai sunt religioase în timp ce
muzica ne sugereazã sãli de distracþie)
sau muzica de concert  numitã cu
aceastã titulaturã, ci orice producþie
sonorã care are darul de a ne apropia
spiritual de Autorul frumosului absolut,
adicã de Dumnezeu. Bach mergea
pânã acolo încât considera toatã arta
adevãratã ca fiind religioasã prin însãºi
perfecþiunea ei.

Muzica clasicã este inspiratã în cea
mai mare parte a ei din naturã, din
Biblie ºi din experienþele compozitorilor
respectivi cu Dumnezeu, adicã din cele
trei surse ale inspiraþiei divine prin care
Creatorul se descoperã celui ce este
dispus sã-L afle.

ªi muzica poporului Israel din
vechime (este vorba de cântãrile
exodului ºi ale psalmilor) era inspiratã
tot din aceste trei surse: cuvântul sacru,
experienþele spirituale ºi natura.

Una din cântãrile din cartea de imnuri se
intituleazã �Vezi cum trei cu Daniel� ºi vorbeºte
despre hotãrârea lui Daniel ºi a prietenilor sãi de
a rãmâne la principiilor de comportament ºi
alimentaþie lãsate de Dumnezeu. Astãzi este
nevoie de tineri ºi tinere ca Daniel!

Un alt pericol subtil vine din partea celor
ce spun ca nu e important ce facem, e suficient
sã credem în Isus. Multe voci spun cã putem
continua sã pãcãtuim pânã ce Isus va veni.
Aceasta nu este biblic! Mulþi oameni pot fi gãsiþi
nepregãtiþi din cauza acestei învãþãturi. Este doar
o capcanã a celui rãu pentru a ne adormi spiri-
tual.

 MESAJ PENTRU CITITORII REVISTEI UNU

Dragi tineri, Marele nostru Salvator vã
iubeºte atât de mult! El priveºte la voi cu atâta
grijã. Dacã Îl rugaþi, El vã va arãta planul pe care
Îl are pentru viaþa voastrã. El va deschide uºile
posibilitãþilor pentru ca paºii voºtri sã urmeze
acest plan.

Urmaþi cãlãuzirea Sa. Bucuraþi-vã de
ocaziile pe care Dumnezeu vi le oferã. Folosiþi
talentele pe care El vi le-a dat. Dacã le veþi folosi,
El vi le va înmulþi, aºa încât sã puteþi deveni
lucrãtori eficienþi în via Sa. Dumnezeu ne spune,
prin Spiritul Profetic:    �Cu aºa o armatã de
lucrãtori ca voi tinerii, pregãtiþi corespunzãtor,
cât de repede mesajul Mântuitorului crucificat
ºi înviat va fi dus lumii întregi! Cât de repede va
veni atunci sfârºitul - sfârºitul suferinþei, al
durerii ºi al pãcatului. Cât de repede în locul a

ceea ce avem aici, copiii noºtri vor putea
primi moºtenire acolo unde <îndreptãþirea
va locui pentru totdeauna>, unde <locuitorii
nu vor spune, sunt bolnav> ºi <vocea celui
înlãcrimat nu se mai aude> Psalm 37:29,
Isaia 33:24; 65:19 � Educaþie pg.271 engl.

Cerul trebuie sã fie scopul vostru
cel mai important. Amintiþi-vã întotdeauna cã
lucrurile acestei lumi vor trece. Nu conteazã
ce ocupaþie aveþi, puteþi fi un ambasador
pentru Împãratul Universului! Rugaþi-vã ca
Spiritul Sfânt sã vã dea cuvintele necesare
pentru a le spune celor din jur. Rugaþi-vã
pentru înþelepciunea de a ºti când ºi cum
sã împãrtãºiþi Cuvântul Sãu pentru aceste
ultimele zile. El v-a promis cãlãuzirea Sa.

Domnul spune: �te voi învãþa, ºi-þi
voi arãta calea pe care trebuie s-o urmezi,
te voi sfãtui, ºi voi avea privirea îndreptatã
asupra ta.�

Credeþi aceastã promisiune: Domnul
nu vã va dezamãgi niciodatã! AMIN.

Interviu: continuare din pagina 4

interviu realizat de
Lucian Mihãilescu

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.

� În 1994 în Cuba erau 11000 de membri
botezaþi. Acum sunt mai mult de 23000. Noi
nu am numarat copiii; altfel cifra ar fi fost de
trei ori mai mare sau chiar mai mult. Meritul
este al lui Dumnezeu. Dar, în mod evident, noi
ne-am implicat în acest plan� - spune Daniel

Fontaine, preºedintele Bisericii din Cuba. Din

1994 ºi pânã acum au fost construite 100 de

noi biserici ºi refãcute alte 80.

Dezvoltarea Bisericii în Cuba

�Sunt 11 milioane de oameni în Cuba, aºa cã
posibilitãþile de creºtere a bisericilor creºtine sunt
mari. Secularismul în Cuba este foarte asemãnãtor
cu acela din timpul apostolului Pavel. Mulþi sunt
agnostici. Dar biserica este susþinutã de Hristos,
care poate rãspunde acestei provocãri� - spune

Marcial Hernandez, secretarul Cosiliului Bisericilor

din Cuba.[ANN, traducere Lucian Floricel, Brãila]
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Desigur, în viaþã existã probleme mici
ºi probleme mari, neplãceri ºi tragedii.
Este evident cã evenimente grave, cum
ar fi decesul unei fiinþe dragi, 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 general 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.

În acest moment trebuie sã clarificãm
un lucru foarte important ºi interesant în

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

Echilibrul mental ºi spiritual

                                               Întreþinându-se cu un înger

(va urma)

Aceasta este o poveste adevaratã pe care
mi-a spus-o soþia mea, femeia din povestire.
Ea mi-a descris cum de multe ori i-a venit in
minte acea zi memorabilã. Am încercat sã o
redau cu cât mai multã acurateþe ºi sã creez
cititorului o imagine mentalã vie despre
compasiunea, dragostea ºi respectul reciproc
- toate aceste sentimente declanºate de cele
ce s-au întâmplat în mai puþin de o orã. Doi
strãini au devenit prieteni, împãrtãºind
adevãratele emoþii ale vieþii, râsul ºi împreunã
simþire.

1998 Brian G. Jett
Era o zi obiºnuitã în care ea îºi îndeplinea

datoria într-o mare universitate unde era
angajatã ca administrator. Nu era ceva
neobiºnuit ca studenþii sã treacã prin biroul ei
ºi sã-i spunã un �Hello� de bun venit sau ceva
asemãnãtor. Acea zi avea sã-i aducã însã,
ceva cu totul nou.

În timp ce ziua de lucru se apropia de sfârºit,
ea stãtea la biroul ei completând niºte
formulare. La un moment dat auzi un chicot
timid ºi ridicându-ºi ochii rãmase uimitã de ceea
ce vedea. Nu era unul din mulþii studenþi care
intrau, conform rutinei zilnice, ca sã întrebe
ceva despre viaþa de cãmin sau sã se plângã
despre vreun supraveghetor de dormitoare.
În picioare, acolo la uºa biroului ei, era un negru
foarte mic care, dupã majoritatea standardelor,
ar fi fost socotit dizgraþios la înfatiºare
deoarece era evident cã avea defecte din
naºtere. Neobiºnuit de mic ºi cu faþa deformatã,
stãtea acolo þinând în mânã un baston. Era
evident cã ºi privirea îi fusese afectatã.
Încercând sã îºi pãstreze stãpânirea de sine,
ea îl întrebã: �Bunã, pot sã te ajut cu ceva?� El

acelaºi timp.  Factorii stresori nu provin
doar din exterior.  Factorii stresori pot
proveni ºi din interior.  Ce vrea sã
însemne aceasta?  În primul rând
înseamnã cã însãºi gândurile noastre,
simþãmintele, imaginaþia, pot declanºa
reacþii de stres.  Sã revenim la exemplul
de mai sus, la accidentul iminent care s-
ar fi putut produce. Dacã la întoarcere
din cãlãtorie trebuie sã treceþi prin acelaºi
sat probabil cã, la vederea locului cu
pricina, veþi simþi un fel de strângere de
inimã sau un fior rece pe ºira spinãrii.
Cu alte cuvinte, este suficient sã retrãim
o situaþie stresantã, ba chiar este suficient
sã anticipãm o situaþie stresantã, pentru
a declanºa reacþia de stres.  În al doilea
rând, este foarte important sã înþelegem
cã în situaþii de stres, gândurile,
imaginaþia, simþãmintele, pot sã
accentueze respectiv sã diminueze
reacþia de stres.

De fapt, în viaþa de zi cu zi, stresul se
datoreazã de foarte multe ori faptului cã
noi înºine considerãm ameninþãtoare
niºte evenimente care în realitate nu sunt,
sau dacã sunt, le considerãm mai
ameninþãtoare decât sunt în realitate.
Cum altfel s-ar putea explica faptul cã
unii, în anumite situaþii, se sperie chiar ºi
de umbra lor.  Deci, stresul este amplificat
în funcþie de modul cum percepem
evenimentele respective.

zâmbi ºi rãspunse: �Nu, doamnã, mie doar îmi
place sã  vin în campus ca sã îmi fac prieteni,
dar cei mai mulþi oameni nu vorbesc cu mine,
probabil pentru cã sunt înspãimântaþi de felul
cum arãt�. Încercând sã fie plinã de tact, ea
replicã: �De ai inima bunã, nu conteazã cum
arãþi...� Conversaþia a continuat ºi ºi-au
povestit reciproc mai multe despre ei ºi vieþile
lor. Ea i-a vorbit despre situaþiile care apãreau
în timpul lucrului cu studenþii. Râsul lui era
contagios ºi inocenþa sa copilãreascã era
încântãtoare iar ea a început sã realizeze cã
nu-l mai privea de mult în lumina în care îl vãzuse
la început.

�Ei bine, cred cã þi-am consumat destul timp
aºa cã mai bine plec. Ai lucruri mai bune de
fãcut decât sã discuþi cu mine.�  În timp ce el
se aplecã sã-ºi ia rucsacul de pe podea, ea
începu sã plângã din nou, dar acum lacrimile
nu mai veneau din milã, ci din respectul pe
care îl avea pentru curajul sãu incredibil.
Reþinându-ºi lacrimile, îi mãrturisi: �Eºti unul
dintre cei mai de treabã ºi mai frumoºi oameni
pe care i-am întâlnit vreodatã. Promite-mi cã
vei reveni ºi mã vei vizita din nou pentru cã îmi
place sã stau de  vorbã cu tine. Promiþi?� El îi
zâmbi ºi privi stânjenit în jos pentru un mo-
ment. �Da, promit cã voi veni deºi îmi va fi greu
sã urc scãrile. Pot sã vã întreb ceva, doamnã?�
Ea se ridicã, pentru cã voia sã-i strângã mâna
înainte de a pleca ºi spuse: �Bineînþeles cã
poþi. Ce vrei sã ºtii?� El rãmase nemiºcat în
timp ce ochii i se îndreptau cãtre ea. �Într-adevãr
credeþi ce aþi spus despre mine?� Fãrã sã ezite,
ea replicã repede: �N-am spus niciodatã ceva
mai adevãrat în viaþa mea ºi cred asta!�
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Din Spiritul ProfeticDin Spiritul Profetic

Andrei niciodatã nu a avut mult în viaþã,
dar avea cele douã fetiþe ale sale ºi o cãsuþã
unde locuiau. De câþiva ani, soþia lui îºi
pãrãsise familia Mai
târziu, el a auzit cã ea s-a recãsãtorit ºi apoi
a murit într-un accident.

Cât de mult iubea Andrei copilele ºi cât
de mult avea grijã de ele! Lucrau împreunã
la mica lor fermã de munte, când fetele erau
în vacanþã ºi nu mergeau la singura ºcoalã
micã din vale. Dar într-o zi s-a întâmplat!
Andrei era la câmp când a început focul. În
acea dimineaþã, cele douã fetiþe erau în casã.
Îmediat dupã ce a vãzut focul, Andrei a
început sã alerge. Scumpele lui fetite, Suzy
ºi Cindy!

Alergând peste câmp ºi prin pãdure, a
început sã se roage, cãci ºtia din experienþã
cã Îsus va rãspunde la rugãciune. Când a
sosit, cãsuþa lui era în flãcãri. Spãrgând uºa
cu umerii sãi
puternici, a intrat repede înãuntru. O bârnã
în flãcãri îi bloca accesul spre
a doua uºã. A  apucat-o cu mâinile goale ºi
a aruncat-o afarã. Intrând înãuntru, a gãsit
pe cele douã fetiþe întinse pe duºumea.

Încercând sã stingã focul, ele au fost
învinse de fumul gros. Le-a prins cu braþele
sale puternice, le-a ridicat ºi s-a grãbit sã
iasã din casa în flãcãri.Chiar când a pus
piciorul în tindã, tocul uºii arzând a cãzut  în
urma lui. S-a luptat prin scântei, fum ºi flãcãri
ºi a reuºit sã iasã în curte. Erau salvaþi!

Auzind despre incendiu, primarul local
a zis cã fetiþele lui Andrei trebuie luate ºi
date altor oameni care le vor da o casã mai
bunã. Aceastã hotãrâre a pus în miºcare
întregul orãºel ºi curtea de judecatã a fost
întrunitã. Mai întâi a luat cuvântul

judecãtorul, arãtând din ce cauzã trebuie luate
fetiþele de la Andrei. Oamenii îl respectau pe
judecãtor pentru cã el avea o mare influenþã ºi
avea multã ºtiinþã de carte. Apoi s-a ridicat
Andrei.

Prea sãrac pentru a putea plãti un avocat,
a trebuit sã se apere singur. Cu lacrimi în ochi,
el a povestit despre iubirea ºi grija pentru
micuþele lui de-a lungul anilor. Prin oricâte
greutãþi, el le-a dat întreaga lui viaþã, pe sine
însuºi. Încheindu-ºi discursul, el ºi-a ridicat
mâinile ºi a pledat pentru ca fetiþele sã fie date
iarãºi în grija lui.

Cicatrici roºii ºi urâte au desfigurat mâinile
lui, cãci pentru a salva pe iubitele lui fetiþe,
mâinile i-au fost arse. O liniºte deplinã s-a lãsat
în întreaga salã ºi judecãtorul încerca sã
vorbeascã, dar cu greu putea gãsi cuvintele.
Atunci el a spus: �Andrei a fost gata sã-ºi dea
viaþa pentru copilele lui ºi va purta aceste
cicatrice ale sacrificiului sãu în mâinile sale
pentru tot restul vieþii lui. Nu este nici unul în
acest oraº mai bine calificat pentru a creºte
aceste fetiþe. Aceastã instanþã judecãtoreascã
hotãrãºte ca fetiþele sã fie date înapoi lui
Andrei.�

Întreaga asistenþã a explodat în strigãte de
bucurie pentru Andrei, care ºi-a iubit copilele
mai mult decât întreaga lume ºi s-a dovedit
însuºi gata sã moarã pentru a le salva. Acum el
primea înapoi  tezaurul sãu.

Prietene, Dumnezeu vrea sã te primeascã
înapoi chiar acum. Hristos a plãtit preþul la
Golgota. În cartea �Calea cãtre Hristos�, capitolul
2 �PÃCÃTOSUL  ARE NEVOIE DE HRISTOS�,
vei pricepe de ce numai El îþi poate da ajutorul
de care ai nevoie pentru a te întoarce înapoi la
El. Citeºte cu atenþie acest capitol.

Studiu din cartea �Calea Cãtre Hristos�, de E.G.White
Povestire pentru capitolul 2: CALEA SPRE CASÃ

IMPORTANT - Îþi va fi mai uºor sã studiezi, dacã
vei numerota paragrafele cu un creion. În acest
capitol existã 12 paragrafe. Pentru a putea
rãspunde mai uºor, dupã fiecare întrebare vom
indica paragraful unde poþi gãsi rãspunsul ºi
pagina. Probabil cã nu te gândeºti prea des la
noroiul ºi murdãria de afarã, dar ce faci când
simþi aceasta înãuntru, în suflet? Acest capitol
aratã singurul rãspuns posibil. Citeºte paragrafele
9 ºi 10, pag.18. �Inima iubirii divine (�Inima lui
Dumnezeu� - în englezã) tânjeºte dupã copiii
Sãi...etc.
1. Care a fost natura originarã a omului, când l-

a creat Dumnezeu? (primele trei propoziþii din
parag. 1, pag.13). Vezi: Geneza 1:27, 31;
Eclesiastul 7:29. Notã: Dumnezeu l-a creat pe om
desãvârºit în caracter, echipat cu o gândire ascuþitã
ºi un corp sãnãtos. Omul era în perfectã armonie
cu Dumnezeu.
2. Ce s-a întâmplat de s-a schimbat totul? Geneza

2:16-17; 3:6. Notã: Decizia omului de a nu asculta
singura poruncã simplã a lui Dumnezeu a pus
capãt perfecþiunii grãdinii Edenului.
3.Care a fost rezultatul acestei neascultãri de

porunca expresã a lui Dumnezeu? (parag. 1 ºi 2,
pag.13). Vezi: Geneza 3:1-13, 16-24; Isaia 59:2;
Romani 6:23. Nota: PRIN NEASCULTARE: a)
Darurile ºi calitãþile omului au ajuns stricate ºi
perverse.; b) Egoismul a luat locul iubirii
adevãrate.; c) Prin pãcat, omul a ajuns atât de
slab.; d) Omul a ajuns robul lui Satana.; e) Inima
nerenãscutã nu este în armonie cu Dumnezeu.
4. Pot eu rezista puterii rãului prin propria mea

tãrie? (Parag. 1, pag. 13). Vezi: Romani 8:8.
 5. Care sunt lucrurile care n-au putere sã schimbe

inima mea? (parag.3, pag.14): a) (Educaþia); b)
(Cultura); c) (Exercitarea voinþei); d) (Eforturile
omeneºti). Vezi: Psalm 31:1-5; 31:9-11; Efeseni
1:7-8.
6. Care este puterea care poate sã-mi schimbe

traducere de Valeriu Burciualcãtuit de Valeriu Burciu

Capitolul  2  -  PÃCÃTOSUL  ARE  NEVOIE  DE  HRISTOS
(POD  PESTE  PRÃPASTIE)

viaþa plinã de egoism ºi pãcat într-o viaþã
plinã de iubire ºi bunãtate? (parag. 3, pag.14,
ultima parte).
7. Care este reacþia mea fireascã, naturalã,

ca pãcãtos, la lucrurile lui Dumnezeu?
1Corinteni 2:14.
8. Atunci ce trebuie sã se întâmple cu mine?

(parag. 4 ºi 5, pag. 14-15). vezi: Ioan 3:3, 7.
9.Care este podul peste prãpastia dintre

Dumnezeu ºi om? (parag. 7, pag. 16). Vezi:
Romani 3:21-24. Notã: Dumnezeu ne-a dat
�orice.......bun ºi orice dar desãvârºit� (Iacov
1:17). Tot ce trebuie sã facem este sã
acceptãm.
10.Care sunt ºansele pentru un progres

adevãrat dacã Îl înlãturãm pe Dumnezeu?
Ce ne oferã Dumnezeu mai bun decât tot ce
este astãzi în lume? (parag. 8, pag. 16-18).
Vezi: Filipeni 4:8; Apocalips 21:1-4.
11. Cum pot eu trãi mai bine în biruinþã decât

în pãcat? (parag. 12, pag. 18).
12. Iatã câteva idealuri creºtine pe care ni le

putem însuºi: a) sã devenim mai iubitori; b)
sã fim pãrinþi mai buni; c) sã acceptãm regulile
sãnãtãþii ºi sã renunþãm la vicii; d) sã nu mai
fim egoiºti; e) sã întrebuinþãm banii cu
înþelepciune; f) sã ne gãsim buni prieteni
creºtini; g) sã ne mãrturisim pãcatele trecute
pentru a cãpãta iertare; h) Sã-L acceptãm pe
Isus ca Mântuitorul nostru personal; i) sã
ajutãm pe alþii; j) sã ne biruim
temperamentul.Spune-I lui Isus cã vrei sã
atingi aceste idealuri.
13. Primeºte fãgãduinþa din Filipeni 4:19 ºi

roagã-L pe Isus sã-þi dea putere în viaþa ta.
14. Rezumã Romani 6:12-14 ºi aplicã la pro-

pria-þi persoanã.
15. Sã faci din Filipeni 4:13 o realitate

personalã astãzi în viaþa ta!
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Poezie Poezie

Un singur scop

Gânduri pentru inimã

Ieºiþi afarã primãvara, când
soarele este departe de tropic ºi abia  veþi
puteþi simþi cãldura razelor sale împrãºtiate
peste întreaga naturã. Dar dacã veþi lua o
lupã, ºi veþi focaliza razele sale într-un
singur punct pe o coalã de hârtie, în scurtã
vreme aceasta va lua foc. Mai multe raze,
care împrãºtiate dau puþinã cãldurã, con-
centrate într-un singur punct pot aprinde
un foc.

În acelaºi fel stau lucrurile cu
darurile ºi puterile pe care Dumnezeu ni
le-a dãruit. Mulþi oameni irosesc talanþii ºi
puterile lor în stânga ºi în dreapta, fãrã sã
vadã vreun rezultat. Dar se vor întâmpla
minuni, dacã aceleaºi daruri, aceleaºi
puteri, care au fost risipite pânã acum, vor
fi concentrate spre realizarea unui singur
plan, cãtre atingerea unei singure þinte.

                                                  Anonim

       Cântecul durerii

Un bãtrân puritan spunea: �Poporul lui
Dumnezeu este ca pãsãrile; el cântã cel
mai bine în colivii.� Apoi a continuat:
�Poporul lui Dumnezeu cântã cel mai bine
când se aflã în cele mai mari încercãri!� O
carte veche a evreilor spunea: �Cu cât era
mai adâncã apa potopului , cu atât mai
sus urca spre ceruri corabia!� Aºa este ºi
cu copiii lui Dumnezeu: cu cât sunt mai
adânci necazurile ºi problemele, cu atât
ei se înalþã mai sus spre ceruri, dacã au o
relaþie bunã cu Mântuitorul.

Necazurile ne cheamã cãtre înãlþimi.
În general greutatea ne atrage spre

Extras din �Tezaur omiletic� vol.I, de
Sorin Munteanu. Material folosit cu
permisiunea autorului. Pentru a
procura cele douã volume apãrute vã
puteþi adresa prin: Email: sori@fx.ro ,
telefon: 044/184314 sau 095/928458,
sau prin poºtã la adresa : Munteanu
Sorin, Str. Vitioarei nr. 2, Bl 45, Sc. A,
Ap. 13, 2000 Ploiesti, Jud. Prahova

pãmânt dupã legile mecanicii. Dar
existã legi mai mari decât acestea con-
form cãrora greutatea ne înalþã mai sus.
Dacã vom reuºi sã facem din greutãþile
noastre un mijloc pentru a urca mai
sus atunci vom fi mai aproape de cer.

Atunci când nu ºtim sã mulþumim
lui Dumnezeu, atunci când nu ºtim
sã-L lãudãm, deºi toate lucrurile merg
bine, cu siguranþã necazul va scoate
din gura noastrã aceste mulþumiri sau
laude. De multe ori nu mulþumim lui
Dumnezeu pentru miile de
binecuvântãri pe care ni le trimite ºi
atunci când apar problemele, abia
atunci începem sã-i mulþumim lui
Dumnezeu. Durerea trezeºte cântecul
nostru.
      Aceastã ilustraþie poate fi folositã în
legãturã cu Ps. 137;  Fapte 16: 25;
Apoc. 7: 14 comp. cu 14: 2, 3. (Numai
cei care vin din necazul cel mare pot
cânta cântarea lui Moise ºi cântarea
Mielului).
                          Spurgeon

Când totu-i greu în drumul tãu, când calea-i prea spinoasã
ªi anii grei ai vieþii cu chinuri te apasã,
Priveºte tot mai sus, spre þinta cea înaltã
Sã ai din plin o viaþã sfântã ºi binecuvântatã.

Când totu-i greu ºi-ncerci sã urci  spre treapta nemuririi,
Ca sã-þi formezi un caracter ca îngerii Luminii
Sã-þi pui nãdejdea în Isus, în Stânca Mântuirii,
Lãsând în urma ta doar faptele slujirii.

Când totu-i greu în cale, iar spinii te rãnesc
ªi apele mãrii mânioase mugesc
Din nou pe genunchi sã fii de granit
ªi-n ziua din urmã vei fi mântuit.

Când totu-i greu ºi-ncerci, de cruce te agaþã
Priveºte sus la Domnul, El e scãparea ta.
ªi biruind mereu, sã calci pe urma Sa
Luând exemplul bun din viaþa Sa.

Când totu-i greu ºi anii încep a þi se stinge,
Iar Satan þi se pare cã învinge,
Prin Spirit Sfânt priveºte-n sus, spre blândul Miel batjocorit
Ce pentru noi pe cruce a fost pus ºi-a biruit!

de Ionuþ Dumitru, Valea Sãlciei, Buzãu

CÂND TOTU-I GREU

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

De ce comunicãm în
felul în care o facem ?

Tânãrul pentru cãsãtorie

( va urma )

Poezie Poezie

Cum sã ajungem la o comunicare mai eficientã.
Fericirea unui cuplu poate fi mãsuratã, într-o mare
mãsurã, prin eficienþa comunicãrii dintre cei doi parteneri
de viaþã. Modul în care comunicã un cuplu reprezintã unul
dintre factorii cei mai puternici care determinã reuºita sau eºecul relaþiei lor. Însuºirea
unor deprinderi eficiente de comunicare va permite celor doi ca, de-a lungul anilor,
sã discute problemele, sã-ºi împlineascã nevoile, sã evite neînþelegerile ºi sã
dezvolte intimitatea. Dacã cei doi au deprinderi ineficiente de comunicare, ei vor
interpreta greºit cauzele, nevoile lor vor rãmâne neîmplinite, problemele vor rãmâne
nerezolvate, iar ostilitatea dintre ei va creºte. Pe mãsurã ce anii trec, ºansa de a
rezolva aceste probleme scade, datoritã înrãdãcinãrii deprinderilor ºi adâncirii
resentimentelor.

Mulþi oamenii ajung sã fie atât de prinºi în pânza de pãianjen a obiceiurilor greºite,
legate de comunicare, încât ei renunþã sã mai încerce. Un mare numãr dintre cei
care comunicã prin metode ineficiente, superficiale ºi defectuoase nu s-au gândit
niciodatã sã-ºi schimbe deprinderile de comunicare. Cu toate acestea, 50% dintre
femeile ºi 38% dintre bãrbaþii cuprinºi în Inventarul meu de Comunicare (IC), au
spus cã au cãutat întotdeauna cãi de a-ºi îmbunãtãþi modul de comunicare.  Aºadar,
dorinþa existã, dar lipsesc metodele ºi hotãrârea de a înlãtura deprinderile negative
ºi de a stabili noi deprinderi.

Acum urmeazã adevãratele întrebãri: Ce schimbãri anume trebuie sã faci, pentru
a ajunge la o comunicare mai eficientã? Ce schimbãri eºti dispus sã faci? Poate cã
eºti, sau poate cã nu eºti conºtient de ce ar trebui, ºi  ce nu ar trebui, sã  faci. Dar
cam la aceasta se rezumã, de fapt, comunicarea completã: sã conºtientizezi tot mai
mult procesul comunicãrii. Devenind tot mai conºtient de tehnicile pe care le folosiþi,
tu ºi partenerul tãu, poþi evita capcanele tipice, în care cad mii de oameni, ºi poþi
îmbunãtãþi, în mare mãsurã, ºansele de a comunica la nivele noi, mai profunde, ºi
de a-þi înþelege partenerul de cãsãtorie.

Capitolul care urmeazã descrie elementele, atitudinile ºi tehnicile necesare pentru
a atinge aceastã þintã. Dar cartea aceasta are nevoie de mai mult decât de o simplã
lecturã de suprafaþã. Ea cere practicã, pentru ca toate tehnicile, informaþiile ºi
sugestiile prezentate în ea sã devinã parte integrantã a vieþii voastre de zi cu zi.  Abia
când noile tehnici vor deveni obiceiuri ºi vor fi aplicate din instinct, abia atunci veþi
vedea o schimbare în cadrul relaþiei voastre. Atunci veþi începe sã experimentaþi
schimbarea ºi creºterea, ca niciodatã mai înainte.

 de Valeriu Burciu, Urleta, 1980

Scriptura sfântã ne dã viaþã,
E cartea care ne vorbeºte,
Ea-ndeamnã, mustrã ºi învaþã
ªi, sfãtuind, înþelepþeºte.

De vreþi cu-Isus sã aveþi parte,
Trãind viaþa ce nu piere,
Nu ocoliþi aceastã Carte,
Sorbiþi nectarul ei de miere!

Când sapi a-nþelepciunii minã,
Scãldatã-n pulberi de iubire,
Gaseºti cunoaºterea deplinã
A planului de mântuire.

SCRIPTURA - CARTE SFÂNTÃ

Scriptura-Carte sfântã, tu mã conduci spre viaþã,
Prin tine Creatorul, de pace îmi vorbeºte
În fiecare zi mã mustrã ori mã-nvaþã
Prin slova ta purtarea mi se înþelepþeºte.

SCRIPTURA - CARTE SFÂNTÃ

Te vreau alaturi, sã mergem mânã-n mânã
Sã semãnam în brazde sãmânþã de iubire
Iar cei ce-or strânge snopii de dragoste deplinã,
Sã-i poarte cãtre Tatal în imn de mântuire.

Scriptura-Carte sfântã, de veºnicie parte
Solia ce-o aduci în veac de veac nu piere
De-aceea te iubesc, o, prea frumoasã carte
ªi-mi eºti la fel de dulce ca fagurul de miere.

 de Carmen-Romelia Soare, Viena,

locul I la Concursul de Poezie

(poezia originalã dupã care a

fost propus concursul nostru)
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Poezie Poezie

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

Un cãþel pierdut, sãrmanul,
Sub o bancã-n parcul Tei
Stã flãmând ºi plin de teamã,
Alungat de derbedei.

Unul l-a atins cu bãþul
ªi apoi zise:"Pardon!"
Altul i-a legat de coadã
O cutie de carton.

Însã, într-o zi, spre searã
Un bãtrân, milos din fire,
L-a cules de prin gunoaie
ªi i-a arãtat iubire.
L-a spãlat, l-a îngrijit
ªi i-a dat mâncare bunã
ªi o carte de citit ...

Mult timp n-a trecut ºi iatã:
Cãþeluºul e dulãu!
Însã marea dramã este
C-a ajuns un nãtãrãu...

PARABOLA NEINÞELEPTULUI

A uitat pe bunul tatã
ªi de ºcoalã, ºi de toate
ªi-anceput sã muºte lumea
De cãlcâie, pe la spate.

De aceea, chiar stãpânul,
Într-o zi, în pragul serii,
A chemat cu ochi în lacrimi
Sã vinã de grab hingherii.
ªi privind cu-ngândurare
Cãtre slãvile cereºti
Spuse omul cu tristeþe:
-"Uite, domnule, ce creºti!.."

Morala:
Spune-o vorbã din bãtrâni:
"Nu îi obidi pe câni!"
Dar ce-o sã te faci stãpâne,
De prietenul þi-i câne?

Ieri,
Am fãcut un popas la rãscruce.
Intersecþie de timp ºi de testament,
Întâlnire de drumuri:
Unul, e cel care curge din început,
Din Eden,
Iar celalalt,
Spre veºnicie duce...

Am întâlnit acolo, aºezat pe un deal, mai sus,
Un tron împãrãtesc,
Cioplit în lemn.
Avea o forma destul de ciudatã;
ªi o inscripþie frumos sculptatã.
Pe el,
Aºezat între cer ºi pãmânt,
Între har ºi Cuvânt
L-am vãzut pe Împãratul cel mare
Cu braþele întinse în semn de binecuvântare.

de Tabita Chiriac-Merlea, Bruxelles

REGELE MEU, ISUS
Pe fruntea-I divinã,
Purta o coroanã sublimã.
Împletitã din dragoste ºi din bunatate deplinã.
Sub ea, înºirate pe fire de in,
Atârnau tremurând în soare
Perle purpurii de rubin.
Pe pieptu-i viteaz, generos ºi mãreþ
Se odihnea o insignã, o decoraþie
Care stârnea admiraþie.

Era împodobit la picioare,
Cu þinte de aur...
Pãrea un viteaz cãlãreþ
Aparut în vârful dealului
În înserarea timpului,
La jertfa de searã,
La ceasul frângerii pâinii
Acolo, sus,
Pe vârful Cãpãþânii.

REZULTATELE CONCURSULUI DE POEZIE

Locul I: Carmen-Romelia Soare (Viena)

Locul II: Boariu Mariana (Sibiu) ,  ªerban Mihai (Poiana Þapului), Simona
Vraciu (Hunedoara)

Tuturor câºtigãtorilor li s-a acordat acelaºi premiu: un abonament pe un an
la revista UNU. Þinând cont cã revista UNU nu va mai apãrea pentru un timp,
câºtigãtorii vor primi premiile în cãrþi. Felicitãri ºi mulþumiri pentru participare! Poezia

de pe locul I este publicatã în acest numãr, urmând ca celelalte sã fie publicate în
numerele noastre viitoare. P.S.Menþionãm o eratã: la versul al doilea, primul cuvânt

cheie era �minã�, în loc de �mânã�.



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 12, Decembrie 2000

Tucker 13.
de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.38/ 52  Tucker 13

SÃNÃTATEA TA SÃ SPOREASCÃ

MÂNCÃRURI  NECURATE
Dieta pe care omul a primit-o din partea lui Dumnezeu, chiar de la început, a

constat din fructe, nuci, seminþe ºi cereale. Vegetalele au fost adãugate. Dar a fost
specificat ceea ce Dumnezeu a interzis. În Leviticul 11 ºi Deuteronomul 14, Dumnezeu
puncteazã urmãtoarele grupe ca fiind necurate:

1. Toate animalele care nu au copita despicatã ºi nu rumegã. (Deuteronomul 14:6
�Sã mâncaþi din orice dobitoc care are copita despicatã, unghia despãrþitã în doua ºi
rumegã�.)

2. Tot felul de peºti ºi creaturi care trãiesc în ape care nu au aripioare înnotãtoare)
ºi solzi. (Deuteronomul 14:9: �Iatã dobitoacele din care veþi mânca, din toate cele ce
sunt în ape: sã mâncaþi din toate cele ce au înnotãtoare ºi solzi�.)

3. Toate pãsãrile de pradã, care mãnâncã leºuri (hoituri, mortãciuni) ºi care
mãnâncã peºti. (Leviticul 11:13-20 �Iatã dintre pãsãri, cele pe care le veþi privi ca o
urîciune ºi din care sã nu mâncaþi: Vulturul, gripºorul ºi vulturul de mare: ºorecarul,
ºoimul ºi tot ce este din neamul lui; corbul ºi toate soiurile lui; struþul, bufniþa,
pescãrelul, coroiul ºi tot ce þine de neamul lui; huhurezul, heretele ºi cocostârcul;
lebãda, pelicanul ºi corbul de mare; barza, bâtlanul ºi ce este din neamul lui, pupãza
ºi liliacul. Sã priviþi ca o urâciune orice târâtoare care zboarã ºi umblã pe patru
picioare.).

4. Târâtoarele-nevertebrate - sunt, de asemenea, necurate. (Leviticul 11:21-47.)
Aceste capitole din Biblie aratã în mod clar cã cele mai multe animale, pãsãri ºi

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 38 (51)

niciodatã n-am mâncat ceva spurcat sau necurat�. ªi glasul i-a zis iarãºi a doua
oarã: �Ce a curãþit Dumnezeu, sã nu numeºti spurcat�. Lucrul acesta s-a fãcut de trei
ori ºi îndatã dupã aceea vasul a fost ridicat iarãºi la cer.

   Pe când Petru nu ºtia ce sã creadã despre înþelesul vedeniei, pe care o avusese,
iatã cã oamenii trimiºi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stãtut la poartã�.
Acest capitol din Biblie discutã despre oameni. Dumnezeu i-a dat lui Petru aceastã
vedenie pentru a-i arãta cã Neamurile nu erau necurate, aºa cum credeau iudeii.
Corneliu, unul dintre Neamuri, a trimis câþiva oameni sã gãseascã pe Petru ºi sã-l
aducã în casa sa. Când Petru a venit în casa lui Corneliu, Corneliu s-a aruncat cu
faþa la pãmânt pentru a i se închina. Petru l-a luat de mânã ºi i-a spus: �Scoalã-te ºi
eu sunt om�. (versetul 26). Adresându-se oamenilor din casã, Petru a zis: �ªtiþi cã nu
este îngãduit de Lege unui Iudeu sã se însoþeascã împreunã cu unul de alt neam,
sau sã vinã la el; dar Dumnezeu mi-a arãtat sã nu numesc pe nici un om spurcat
sau necurat�. Fapte 10:28. Se vede clar, deci, cã aceastã vedenie, de pe acoperiºul
casei, a fost datã pentru a ajuta pe Petru sã accepte invitaþia de a merge la Neamuri
pentru a le predica Evanghelia.

CUM  MÃ POT  SCHIMBA?

   Îmi pot imagina pe cineva spunând: �Am trãit fãcând mult timp aceste lucruri ºi
având aceste obiceiuri rele. Nu am putut niciodatã sã câºtig biruinþa asupra bãuturii
sau tutunului. La vârsta mea e foarte greu sã mai învãþ sã mãnânc aºa cum vrea
Dumnezeu�. Prietene, aminteºte-þi cã fãgãduinþele Bibliei sunt pentru tine. �Dar tuturor
celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã
copii ai lui Dumnezeu�. Ioan 1:12. Aminteºte-þi aceastã minunatã fãgãduinþã: �Pot
totul în Hristos, care mã întãreºte�. Filipeni 4:13. Pune toate aceste lucruri, aceste
probleme în faþa lui Hristos, lasã-le la picioarele Lui ºi El îþi va da o inimã nouã, o
nouã viaþã. El te va face un fiu sau o fiicã a lui Dumnezeu ºi- þi va da puterea de care
ai nevoie sã poþi birui orice obicei rãu. Ce palpitant ºi ce plãcut este sã ºti cã �toate
lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu�. Isus spunea: �Pe cel ce vine la Mine nu-l voi da
afarã�. Isus doreºte sã rupã cãtuºele pãcatului care ne leagã ºi sã ne elibereze.

   Sã-I dãm o ºansã sã facã aceasta în vieþile noastre. El va lua grijile noastre,
obiceiurile noastre rele, tensiunile noastre nervoase ºi temerile noastre ºi le va
depãrta de la noi dacã vrem sã-L rugãm pe El pentru aceasta. Într-o zi cât de curând
nu vor mai exista boli, dureri ºi suferinþe. În acea þarã minunatã, þara de sus, nimeni
nu va zice: �Sunt bolnav�. �ªi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici þipãt, nici durere,
pentru cã lucrurile dintâi au trecut�. Apocalips 21:4. Eu privesc înainte spre acea zi.
Sã ne îngrijim bine corpurile noastre, aceasta ne aparþine.

Biblia zice: �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!� 1 Corinteni 6:19-20. Datoritã iubirii Sale celei mari pentru
tine, supremul preþ pe care El L-a plãtit pentru tine, te invit sã alegi pe Hristos. Alege
sã mãnânci, sã bei ºi sã trãieºti spre slava lui Dumnezeu. Fã aceasta, prietenul
meu ºi vei gãsi sãnãtate, pacea minþii ºi sufletului pentru astãzi ºi bucuria veºnicã.
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peºti pe care oamenii le mãnâncã în mod obiºnuit sunt curate. Existã totuºi excepþii
de care trebuie sã þinem seama. Conform regulilor lui Dumnezeu, urmãtoarele
animale sunt necurate ºi nu trebuie mâncate: Câinele, veveriþa, iepurele, somnul,
þiparul, racul, scoica, crabul, crevetul. De fapt, aproape toate animalele marine ºi
broaºtele ni se spune cã sunt necurate. Mi se pare cã aud pe cineva spunând: �Bine,
dar mie îmi place sã mãnânc carne de porc. Mã  va distruge Dumnezeu dacã mãnânc
carne de porc?� Biblia spune: �Cãci iatã, Domnul vine într-un foc ºi carãle Lui sunt ca
un vîrtej; Îºi preface mânia într-un jãratec ºi ameninþãrile în flãcãri de foc. Cãci cu
foc Îºi aduce Domnul la îndeplinire judecãþile ºi cu sabia Lui pedepseºte pe oricine;
ºi cei uciºi de Domnul vor fi mulþi la numãr. Ceice se sfinþesc ºi se curãþesc în
grãdini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mãnâncã ºi carne de porc ºi
ºoareci ºi alte lucruri urâcioase, toþi aceia vor pieri - zice Domnul�. Isaia 66:15-17.

   Prietene, aceasta poate te-a ºocat, dar este adevãrul ºi trebuie spus. Biblia
aratã clar cã toþi care consumã carne de porc ºi alte animale necurate care sunt
lucruri urâcioase vor fi distruºi cu foc la venirea Domnului Isus. Când Dumnezeu
spune sã pãrãsim, sã lãsãm un anumit lucru ºi sã nu-l mâncam, El are un motiv
întemeiat pentru aceasta ºi e important pentru El. Este ca ºi atunci când Adam ºi
Eva au mâncat din fructul pe care Dumnezeu îl oprise sã nu-l mãnânce. Consecinþa
a fost pãcatul ºi moartea aduse pentru prima datã în lume datoritã neascultãrii lor.
Poate cineva spune ca aceasta nu are importanþã, acum când Dumnezeu aratã atât
de clar cã are importanþã? Dumnezeu spune cã oamenii vor fi distruºi deoarece ei
�au ales ce nu-Mi place�. Isaia 66:4 (�Deaceea ºi Eu voi alege ce este spre nefericirea
lor ºi voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, cãci când am chemat Eu, n-au
rãspuns ºi când am vorbit Eu, n-au ascultat; ci au fãcut ce este rãu înaintea Mea ºi
au ales ce nu-Mi place!�

CRUCEA  DOMNULUI  HRISTOS  A  SCHIMBAT  ANIMALELE NECURATE?

   Poate veþi zice: �Oare nu a fost datã la Sinai legea despre animalele curate ºi
necurate? Aceastã lege nu a fost datã numai pentru iudei ºi nu a luat sfârºit la
cruce? Nu. Toate animalele prin chiar natura lor au fost curate sau necurate de la
creaþiune. Chiar la fel ca plantele, unele fiind totdeauna flori, iar altele legume.
Vedeþi, Noe nu a fost iudeu, dar el ºtia despre animale curate sau necurate, deoarece
el a luat în corabie câte ºapte perechi de animale curate ºi doar câte o pereche de
animale necurate. (Geneza 7:2-3: �Ia cu þine ºapte perechi din toate dobitoacele
curate, câte o parte bãrbãteascã ºi câte o parte femeiascã; o pereche din dobitoacele
care nu sunt curate, câte o parte bãrbãteascã ºi câte o parte femeiascã; ºi câte
ºapte perechi de asemenea, din pãsãrile cerului, câte o parte bãrbãteascã ºi câte o
parte femeiascã, pentru ca sã le þii vie sãmânþa pe toatã faþa pãmântului�).

Cartea Apocalipsului capitolul 18 se referã la pãsãrile necurate care existau încã
chiar în timpul dinaintea celei de a doua veniri a lui Hristos. Moartea lui Hristos pe
cruce nu a afectat cu nimic aceste legi ale sãnãtãþii, deoarece Biblia spune cã toþi cei
ce le calcã vor fi distruºi când Isus va reveni. ªi amintiþi-vã cã nu existã nici o dovadã
ºtiinþificã precum cã stomacul unui evreu este diferit de cel al unuia dintre Neamuri.
Hristos a murit pe cruce nu pentru a curãþi animalele necurate, ci El a murit pentru
pãcatele noastre. Aceste legi ale sãnãtãþii sunt pentru toþi oamenii din toate timpurile.

   Cineva spune: �Îmi place gustul cotletului de porc. Îmi place sandwich-ul cu
ºuncã. Ce e greºit în aceasta?�  Noi am date  motivele biblice; acum sã privim totul
din punct de vedere ºtiinþific.

CE  NE  SPUNE  ªTIINÞA?

Oricine a auzit avertismentul transmis cã oamenii trebuie sã fie siguri sã fiarbã
sau sã frigã bine carnea de porc. De ce? Avertismentul este dat pentru ca sã fie
distruºi paraziþii microscopici care pot exista în carnea de porc. Aceºti viermi paraziþi
se numesc trichina ºi produc boala trichinozã atunci când pãtrund în organismul
omului.

 În Statele Unite incidenþa trichinozei în ultimii 50 de ani a rãmas practic
neschimbatã la nivelul de aproximativ 2%. Când viermii de trichina ajung în corpul
uman, ei se înmulþesc cu milioanele în scurt timp. Ei trec prin pereþii intestinali ºi
pãtrund în glandele limfatice ºi în þesutul muscular. Nu existã tratament odatã ce ei
au pãtruns în corpul uman, deoarece nu existã medicamente care sã-i omoare fãrã
a distruge pe om.  Cel mai bun sfat pe care-l pot da, prietenii mei, este sã staþi cât
mai departe de orice fel de carne de porc. Biblia spune: �Nu mânca animale
necurate�. Dacã mai foloseºti încã aceastã carne, când Hristos va veni, vei fi distrus
de El. Dumnezeu zice: �Nu mânca acestea. Sunt necurate pentru tine�.

�ORICE  FÃPTURÃ  ESTE  BUNÃ�

   Poate vei zice: �Nu se spune în Noul Testament cã �orice fãpturã a lui Dumnezeu
este bunã; ºi nimic nu este de lepãdat?� 1 Timotei 4:1-5. Prietenul meu, acest pasaj
din Scripturã se referã la fãpturile pe care Dumnezeu le-a creat ºi a cãror carne se
poate folosi atunci când este primitã cu mulþumiri cãtre Dumnezeu.   Aceste cãrnuri,
aºa cum deja am arãtat, sunt cãrnurile animalelor curate menþionate în Levitic 11 ºi
Deuteronom 14. 1 Timotei 4:4 clarificã faptul cã toate creaturile (fãpturile) sunt bune
ºi nu trebuie refuzate (lepãdate), dacã sunt dintre cele pentru care putem aduce
mulþumiri lui Dumnezeu, adicã animale curate. 1 Timotei 4;5 spune cã aceste
animale sunt curate, ori acceptate (primite): Ele sunt �sfinþite prin Cuvîntul lui
Dumnezeu�, (care spune cã sunt curate) ºi �prin rugãciune� - binecuvântare oferitã
înainte de a mânca. Cu alte cuvinte, animalele curate �sunt sfinþite prin Cuvîntul lui
Dumnezeu (care le-a declarat curate ºi bune de mâncat), ºi �prin rugãciune�. Nu te
poþi ruga ca Dumnezeu sã binecuvânteze mâncarea de porc, iepure, ºoarece, câine,
etc, de vreme ce El a declarat aceste animale �necurate� în Cuvântul Sãu, Biblia.

   Cu iubire ºi consideraþie, prietenul meu, te avertizez cã Dumnezeu va distruge
pe cei care încearcã sã se �sfinþeascã ei înºiºi� în timp ce mãnâncã mâncãruri
necurate. Isaia 66:17 �Cei ce se sfinþesc ºi se curãþesc în grãdini, mergând unul
câte unul, în mijlocul celor ce mãnâncã ºi carne de porc ºi ºoareci ºi alte lucruri
urâcioase, toþi aceºtia vor pieri, zice Domnul�.

VIZIUNEA  LUI  PETRU

   Poþi spune: �Oare nu a curãþit Isus toate animalele în viziunea lui Petru aºa cum
e scris în Faptele Apostolilor 10? Nu. De fapt subiectul scos în evidenþã în viziune nu
este despre animale. Sã citim tot capitolul din Faptele Apostolilor 10. Din cauza
spaþiului restrâns, voi reda numai textele care se referã la viziunea lui Petru. Fapte
10:9-11: �A doua zi, când erau pe drum ºi se apropiau de cetate, Petru s-a suit sã se
roage pe acoperiºul casei, pe la ceasul al ºaselea. L-a ajuns foamea ºi a vrut sã
mãnânce. Pe când îi pregãteau mâncarea, a cãzut într-o rãpire sufleteascã (viziune).
A vãzut cerul deschis ºi un vas ca o faþã de masã mare, legatã cu cele patru colþuri,
coborându-se ºi slobozindu-se în jos pe pãmânt. În ea se aflau tot felul de dobitoace
cu patru picioare ºi târâtoare de pe pãmânt ºi pãsãrile cerului. ªi un glas i-a zis:
�Petre, scoalã-te, taie ºi mãnâncã�. �Nicidecum, Doamne�, a rãspuns Petru. �Cãci


