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Editorial
Andrei Ile

Mos ea cum sunt odigendignis 
explam quiatur erumque renis 
aut fugiam quid eum sunt labores 
et aut rerit, o�  ci id qui sequam, 
ommolorione porrund enimus 
everitatur mo con corro eatius ea 
nonsect orporeperem et que dus 

autemolore vellabo 
rioreic ipiscipsum 

laborpo rehendios ea cuptasitiur 
sum comnit ad que corem quos-
tiatur aceaque assit rem aut ea 
eossimus enimendenem eosan-
des eaquia ne numquis est, solo-
res sequia venimincto culparis 
peria aut de estio. Nus, o�  cae as 
erumqui tenist exceati consedis 
consequae numquisquo eribus 
am volorpos dolorerum et fugit 
liquatiume il imuscim nis non 
prepuditius aut magnisitin eatur 
soloreperi que plique nus idio-
rerorro ium, consed min exce-
pudaecea illaboribus, cus, endae 
sequia conem facil est, qui sunt 
dit, si reprore nimoluptatia cones-
tiam, odia nullupt asperruptum 
que volupta tatque con cone do-
leceatur? Nihicat emporrum ni-
hillabo. Et volorro quatem fugia 
nimint perem quam que verion 
nonsedit alit ratiat reculparum 
estrum de magnatus re elignima 
quae reratque volenis exeribus 
dolorumquas prat ium eos cum 
lacepe doluptius et, to conecto re-
perit iumet, omnim intia vollabo 
rporestrum quiaepel et quaspis 
accum debis rem acea volorpo 
rroviti ut volupitae verciminci 
qui aut autate con commo et fa-

cima in nonseque venisci andi-
cate occumqui consequos ellacer 
ferumqu aturitiatur, ut rest, que 
volorum dolor sinvendit qui aut 
quis et quatem nis excest, audi 
custibu storporior aut quuntia 
dolupta denis vendempore, au-
tem lam re similla ccullaut quos 
nobis si voloreperia dolendi geni-
hit ad que sunt occabo. Mustio. Ut 
eos molorro dolore volla nossite 
mposantoreic to venitatumet ut 
as sitem ne volupta nos ea idunt.
Temoloreris eveniant laut et alig-
nimin consecto blabori oreptas 
molenis tionsed quis il es que 
quas elestis consequi dolupta-
tati velitiae volore, as doluptatur 
simus, te voluptatem cones dis 
ma aliqui dolorestibus qui cusa 
dolupta perum comnis sinvenis 
pediaectus excera velent molor 
sitis eos maximus ex et hitinve-
rum idus aci ditat exerum etur, 
earum laborep udaest poreseq 
uatquostin re con est volupides 
eiur re, sum sundi coreperum dit, 
sequisquibus eum quis dolende 
ssitis quo ma voloreh endignis 
sollabora volupta nos es et aspeli-
tia cum alicili cipitaepudis iniam, 
comnisquiae niae dendia corunt 
is ex ea num dolore, si utatur, si-
tem sersper spiendio. Itat.
Pis modi nim ium ipis exeror ali-
as ut ommolor magnis dolori vo-
luptae dem quataquunto et o�  c 
tem nos ut rem eaqui site et qui 
sundae. Cit et erum ea volest lac-
caeptint pore cum adit etus est 
maximo dolupta tionserchil es-

tium eseque eos et alibuscitas re-
peditis et ratur?
Ur sandus escid unt landem liquo 
estrunt ratibeatat doluptas derum, 
quo blab in nobit pelibus voluptis 
magnis re volectatem dis maios-
sunt ra verum conseque sit, core 
eum consed que ne cor simus-
tior sa quatiun torehenia ni odis 
eaque nostiae stionse dollorest fa-
cia cum quunti comnitatent, sum 
ipsumqu unturecae si ommodio 
volum, con resto o�  cias pro op-
tiunt otatecu lparum sum sequi 
am aligend eliquid empedipitat 
iur sumquisque sit maio dolupta 
tempore pediam am ium que nec-
tem ratecuptam nonse sed eatium 
verisciandi beribus doloreristi dis 
que atios rero cum nostis volore-
hendam nim hari aperitia solorep 
tatiatus remperunt re quosant 
dolor apelition eos am litatiorro 
eum illatus dolupti opta duciden 
ditaspid magnam con rerem ven-
di conseque sum atataqu aspieni 
maximpo riossimet abor ration 
nessum cusda si odis et qui non 
reribus expero que es rerio. Pa 
voloriorrum quam rehendunto 
ideles des ad quam quis dolor ad 
eatur repedigendi tem dolorrum 
sumenietur aut idel ium seribus 
dandeliti re voluptati dolum, quas 
int, ad mil ipsam lam quate vo-
luptur? Quia digenec tem
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Turcii Khorasani – 
Ne e nimeni ccare 
să le propovăduias-
că Evanghelia

Mai mult de 830 000 de turci 
Khorasani locuiesc în nordul 
provinciei Khorasan (la nord-
vest de Mashhad). Provincia 
Khorasan este o provincie agri-
colă foarte importantă, iar marea 
majoritate a turcilor Khorasani 
sunt fermieri. Ei folosesc atât 
metodele tradiţionale cât și cele 
moderne pentru cultivarea grâ-
ului, orzului, orezului, bumba-
cului, sfeclei de zahăr, carto� lor, 
lucernei, pepenilor și a chimenu-
lui. Oile, caprele și vacile asigură 
producţia de lapte, unt, ulei și 
carne necesare familiilor turce. 
Turcii Khorasani sunt talentaţi în 
meșteșugul bijuteriilor, păpușilor 
și ochelarilor. Ei mai sunt renu-
miţi pentru ţesutul carpetelor, 
îmbrăcămintei și covoarelor cu 
modele interesante. Turcii Kho-
rasani sunt 100% musulmani, 
iar societatea lor este organizată 
conform regulilor tradiţionale 
musulmane. În prezent, nu există 
niciun credincios turc Khora-
sani. Trăind retrași într-unul din 
colţurile lumii, ei nu au acces la 
resursele Evangheliei în limba lor 
și în plus deocamdată nu se face 
niciun efort pentru răspândirea 
credinţei în această societate.
Motive de rugăciune:
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să des-

chidă uși pentru oamenii de afa-
ceri creștini și pentru alţii pentru 
a-L putea împărtăși pe Isus turci-
lor Khorasani.
Cereţi-i Lui Dumnezeu să crească 
lingvişti cali� caţi pentru a tradu-
ce Biblia în limba Khorasani.

Mărturii din Africa
Timo din Darfur

Nici nu vă puteţi imagina că el 
este cineva pe care Dumnezeu l-a 
chemat pentru a-i atinge pe cei 
din neamul lui. Arată ca şi orice 
alt tânăr sudanez … mănâncă 
ca şi ceilalţi, foloseşte aceleaşi 
mijloace de 
transport ca şi 
ceilalţi, poartă 
chiar şi tradiţio-
nala „jalabiyya” 
la fel ca ceilalţi 
musulmani din 
Darfur. Dar 
Timo este o 
lumină în întu-
neric. El aduce 
Apa Vie într-un 
pământ uscat 
şi fără viaţă. El 
întinde o mână 
celor în nevo-
ie în această 
zonă sfâşiată de 
război.
Taberele refugiaţilor se întind pe 
mile întregi în jurul capitalei din 
Darfur. În cele mai multe zile, 
Timo se trezește de dimineaţă și 
pregătește de mâncare împreu-

nă cu colegul său de apartament 
Abdo. Își îmbracă „jalabiyya” albă 
și lungă și își pune pe cap „ta-
giyya” albă. Merge spre staţia de 
autobus ca și mulţi alţii, așteaptă 
timp îndelungat pentru autobusul 
potrivit, iar apoi plă-
tește câteva mone-
de preţioase pentru 
călătoria sa spre marginea orașu-
lui. Autobusul se goleşte la mar-
ginea porţilor păzite ale taberei 
refugiaţilor. Oameni intră şi ies, 
unii sunt opriţi pentru chestionări 
sau pentru a �  percheziţionaţi. 
Dacă Timo ar �  fost alb, ar �  avut 

probleme mari 
să treacă de se-
curitate. Dacă 
le-ar spune că 
duce cu el, în 
interiorul ta-
berei, mesajul 
Evangheliei, cu 
singuranţă că 
nu i-ar �  per-
mis. Dar Timo 
se camu� ează 
perfect … şi 
nimeni nu 
observă Bi-
blia ascunsă 
sub veşmântul 
larg.

El a venit să-i 
înveţe pe credincioșii din tabără. 
Face această călătorie cât de des 
posibil pentru a se întâlni cu noii 
credincioși care nu ar avea o altă 

șansă să înveţe despre Cuvântul 
Lui Dumnezeu. Datorită acestui 
sudanez umil și ascultător cu nu-
mele Timo, lumina este răspândi-
tă între cei pierduţi din Darfur.

Jouma

Practicam islamul atunci când 
l-am cunoscut pe Isus ca � ind Me-
sia, în iunie 1999. La momentul 
respectiv eram căsătorit, dar soţia 
m-a părăsit din cauza persecuţii-
lor ce au urmat convertirii mele la 
Creștinism. Cei din familia mea 
au încurtajat-o pe soţia mea să mă 
părăsească, m-au dezmoștenit și 
mi-au con� scat toate posesiunile.

Pastorul meu a în-
cercat să o aducă 

pe soţia mea înapoi în viaţa 
mea, dar în zadar. Am rămas cre-
dincios Domnului în ciuda tutu-
ror acestor evenimente și ame-
ninţări. Câţiva au încercat să mă 
împiedice să merg la închinare, 
unde puteam ajunge doar dacă 
mergeam 7 kilometri din satul în 
care locuiam eu. În � nal, a trebuit 
să-mi părăsesc familia pentru câ-
teva luni pentru a putea �  întărit 
în credinţa mea, dar acum sunt și 
eu un pastor.

Lauali din Nigeria
Eram musulman şi am mers pen-
tru trei ani la şcoala coranică din 
Kano, Nigeria. Chiar studiasem 
povestea lui Isus prin referinţele 
din Coran. Când m-am întors 
de la studiile mele am început să 
relaţionez cu câţiva practicanţi ai 
creştinismului. Tatăl meu şi fraţii 
mei au început să � e suspicioşi şi 
au vrut să mă trimită înapoi la li-
derul coranic din şcoala mea, iar 
când am refuzat să merg, liderul 
a venit la mine. Tatăl meu mi-a 
promis bani pentru afacerea mea, 
chiar şi o căsătorie dacă aş între-
rupe relaţiile mele cu credincioşii 
în Isus, dar nu i-am ascultat. 

După ce am văzut � lmul „Isus” 
am crezut că aş putea să îi înşel pe 
creştini, in� ltrându-mă ca „agent 
secret” pentru islam dar l-am în-
tâlnit pe Mesia personal. Familia 
m-a dat afară din casă, iar nişte 
credincioşi m-au primit în casa 
lor pentru un an, până când am 
mers la Şcoala Biblică. Acum sunt 
pastor.
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Stiri din lume
jurnalist calator Andrei Ile
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„After losing my virgini-
ty, I have no idea what 
is appropriate in dating.”

Q. I lost my virginity a few years 
ago. I’ve changed my ways and I’d 
like to continue on the right path, 
but now, I have no idea how far I 
should go with girls. What should 
I do?
A. I want to start by telling you 
I’m proud of you for making this 
decision. You’ve got a challenge 
ahead of you, but you’re getting 
o�  to a great start by asking this 
question.
A big part of the answer, how-
ever, has to come from you. For 
one thing, you must understand 
the „point of no return”—the mo-
ment when you’re so turned on 
you just don’t want to stop doing 
what you’re doing. For some peo-
ple, all it takes is a little kissing to 
get to that point. For others, light 
kissing might not be a big deal, 
but touching bare skin is. � ink 
about those actions and activi-
ties that turn you on sexually and 
make sure you avoid them at all 
costs.
If that sounds easier said than 
done, well, it is. � at’s why it’s im-
portant to make some rules for 
yourself that will help you stop 
yourself before the point of no re-
turn. � at might mean not kiss-
ing—at all. It probably means not 
being alone with the girl you’re 
dating. And it de� nitely means 

talking about it with your girl-
friend so you are both on the same 
page and can keep each other on 
track. Dating in groups can allow 
you to enjoy each other’s compa-
ny and keep temptation in check.
If you do go out alone, always 
have something planned to do—
and have a time when you plan 
for the date to be over. � at keeps 
you from spending a lot of time 
together without any solid plans. 
You might need to avoid spend-
ing a lot of time in a car with your 
date or sitting on a couch with her 
or doing anything that gets your 
mind on sex.
� ese things probably sound ex-
treme, but once you’ve had sex, 
the desire to do it again is much 
stronger than it is for someone 
who has never done it. � e best 
way to keep your promise to your-
self is to keep yourself out of situ-
ations where you’ll be tempted to 
go back to your old ways.
You’ll also need the help of Chris-
tian friends who are committed 
to both sexual purity and to sav-
ing sex for marriage.
If you don’t have many Chris-
tian friends or have a youth 
group to turn to, check out an 
a� er-school program like Cam-
pus Life (yfc.net), Student Ven-
ture (studentventure.com) or 
Young Life (younglife.org). 
You’d be surprised at how many 
other teenagers have rededicated 
themselves to lives of purity a� er 

making sexual mistakes. Getting 
to know some of these guys and 
having their support will be one 
of the very best ways to keep your 
promise.
One more thing: � is is one of 
those questions teenagers 
have been asking 
for decades. � is is 
why: Once we know where the 
line is, we think we can tiptoe 
right up to it and not feel guilty. 
But sex isn’t about lines or guilt 
or pushing the limits. It’s about 
love and commitment and shar-
ing something with another per-
son that you don’t want to share 
with anyone else. So don’t spend 
a lot of time thinking about how 
far you can go without getting 
into trouble. Instead, think about 
how you can demonstrate unself-
ish love, respect and friendship 
toward young women who are 
created in God’s image.

How Far is Too Far?
Carla Barnhill

Asa incepe Psalmul 121: “Imi 
ridic ochii spre munti… 
De unde imi va veni aju-
torul?”

Cand omul nu mai poate face fata 
singur amenintarilor, 

cauta ajutor. Acum 
se clatina temelii-

le � nanciar-bancare ale lumii si 
oamenii cauta ajutor. Oamenii 
care nu au loc de munca sau sunt 
amenuintati sa-si piarda slujba 
isi ridica ochii spre patroni sau 
spre se� i lor. Patronii si condu-
catorii institutiilor isi ridica ochii 
spre guverne. Guvernele isi ridica 
ochii spre marile puteri ale lumii. 
Si lantul poate continua… Fiecare 
cauta spre muntii de la care spera 
sa primeasca ajutor.
Oare de ce oamenii nu-si ridica 
ochii spre cer? Se pare ca gene-
ratia celor care privesc lucrurile 
ca Psalmistul si care declara ca 
“Ajutorul vine de la Dom-
nul care a facut cerurile si 
pamantul” a disparut.
In aceasta zbatere mondiala este 
nevoie sa trecem dincolo de 
simptome si sa identi� cam ca-
uzele maladiei economice. Este 
vremea sa intrebam de unde vine 
belsugul material si de ce apar 
crizele economice? Constienti de 
faptul ca raspunsul la aceste in-
trebari este deosebit de complex, 
ne oprim astazi doar la un singur 
aspect.
In cartea Deuteronom, cap. v28 

Domnul Dumnezeu anunta po-
porul ales care vor �  binecuvanta-
rile pe care le va primi daca va as-
culta de poruncile si legile Lui. In 
continuare, Domnul Dumnezeu 
anunta si blestemele care vor veni 
peste popor daca nu va asculta 
si implini Cuvantul Domnului. 
Contrastul dintre binecuvantari 
si blesteme este in� orator. Bel-
sugul si saracia, prosperitatea si 
regresul, sanatatea si boala, inte-
lepciunea si nebunia, fruntas sau 
codas intre popoare, chiar viata si 
moartea sunt variantele pe care le 
poate alege poporul.
Cu toate ca mesajul divin din De-
uteronom se adreseaza speci� c 
unui popor anume, principiul bi-
blic este valabil pentru toate po-
poarele: “Neprihanirea inalta un 
popor”.
Tarile Europei au cunoscut dez-
voltare economica si sociala dupa 
Reforma Protestanta, cand Scrip-
tura a ajuns in mainile oamenilor 
ca sa � e citita si respectata. Max 
Weber surprinde rolul Eticii Pro-
testante in dezvoltarea si moder-
nizarea Europei. Marile treziri 
spirituale din America au avut 
rezultate similare. Popoare care 
s-au aplecat asupra Scripturii ca 
sa invete sa-si ridice ochii spre cer 
au experimentat faptul ca “Ne-
prihanirea inalta un po-
por.”
Secularismul a inchis cerul si a 
deschis apetitul omului pentru 
pamant. Omul care nu mai vede 
cerul si pe Creatorul se autode-

i� ca si isi umple panteonul cu 
tot felul de zeitati de jos. Cand 
omul ajunge sa se inchine siesi si 
cand fericirea lui depinde de cat 
de mult aduna din lucrurile de 
pe pamant, scapa de sub control 
demonul lacomiei si nu se mai 
poate opri. Coruptia, inselaciu-
nea, necinstea imbraca forme in-
stitutionale si toti cei care depind 
de aceste institutii devin victime. 
Marile institutii � nanciar-banca-
re, � rmele si guvernele sunt ges-
tionate de oameni care nu mai au 
frica de Dumnezeu ca element 
corectiv si prin urmare inteligen-
ta si tehnologia sunt inhamate la 
carul me� stofelic al egoismului, 
lacomiei si iresponsabilitatii.

Cand poporul a atins acest nivel 
al decaderii, Dumnezeu nu mai 
poate da binecuvantare. Europa si 
America nu mai vor sa auda acest 
lucru. Orbirea spirituala este cea 
mai profunda orbire.
Intr-o asemenea vreme, Biseri-
ca este chemata sa � e o “cetate 
asezata pe un munte” si sa 
aduca lumina din cer pe pamant. 
Oamenii credinciosi nu-si ridica 
ochii spre munti, ci, dincolo de in-
altimile muntilor, spre inaltimea 
unde este Dumnezeul adevarat 
care a creat cerurile si pamantul. 
Numai cand cauza este tratata se 
vindeca boala. Este mare deosebi-
re intre vindecare si managemen-
tul bolii. Se pare ca ochii ridicati 
numai spre munti cauta metode 
pentru managementul crizei si al 

Îmi ridic ochii 
spre munţi

Pastor Paul Negruț
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panicii.

Hristos Domnul a venit pe pa-
mant sa aduca vindecare (mantu-
ire), nu un management al paca-
tului. O intamplare cu iz de umor 
negru vorbeste despre un medic 
care a recomandat tuturor paci-
entilor lui, indiferent de maladiile 
acestora, acelasi tratament: bai de 
namol. Intr-o zi un pacient l-a in-
trebat:
- Domnule doctor, daca fac bai de 
namol o sa ma vindec?
- Nu, a raspuns medicul, dar te vei 
obisnui cu pamantul!
Invit oamenii care au credinta in 
Dumnezeu sa-si ridice ochii spre 
cer in rugaciune de mijlocire pen-
tru popoare si conducatorii lor ca 
sa se intoarca la Dumnezeu, ca sa 
ne obisnuim cu cerul. In acelasi 
timp invit bisericile sa-si intinda 
mana de ajutor spre acei care sunt 
loviti de consecintele crizei � nan-
ciare si economice.
Sa ne amintim de invatatura 
Mantuitorului: “Sa iubesti pe 
Domnul Dumnezeul tau 
din toata inima ta, cu tot 
cugetul tau si cu toata pu-
terea ta, si pe aproapele 
tau ca pe tine insuti!”

Timp de preparare:
30 min (complexitate redusa)

Ingrediente:
100 ml lapte

100 g zahar
10 g gelatina

300g smantana
fructe pt ornat dupa placerea � e-
caruia
10 ml esenta de vanilie

Mod de preparare:
Gelatina se tine la muiat pt 15 
min.

Laptele, smantana, zaharul se bat 
pana se ingroasa, se pun la foc 
mic, se tin 15 min din momentul 
in care incepe sa � arba.
Se raceste compozitia (38 grade), 
se adauga gelatina si aroma.
Formele se ung cu putin ulei se 
toarna compozitia si se tin la fri-
gider pina se incheaga.
Cand serviti se moaie forma pt 
citeva secunde in apa � arta ca sa 
poti scoate din forma preparatul 
si sa-l ornezi cu fructe.
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Cercetătorii de la Universitatea 
Kyushu din Fukuoka, Japonia, au 
prezentat recent în "Journal of Pe-
riodontology" efectele pozitive ale 
ceaiului verde la nivelul cavităţii 
bucale

Utilizat în cultura asiatică de pes-
te 4000 de ani, ceaiul verde este 
din ce în ce mai consumat și în 
ţările occidentale. Popularitatea 
acestuia a crescut mai ales dato-
rită utilizării sale în compoziţia 
unor băuturi răcoritoare și pro-
movării în mass-media a efectelor 
sale antioxidante.

În timp ce medicina tradiţională 
japoneză și chineză recomandă 
consumul ceaiului verde ca pa-
naceu universal, studii știinţi� ce 
actuale evidenţiază bene� cii spe-
ci� ce pentru sănătate în special 
în prevenţia cancerului, în boli-
le cardiovasculare și scăderea în 
greutate.

Un studiu recent publicat în “Jo-
urnal of Periodontology” dezvă-
luie un alt atribut al ceaiului ver-
de și anume efectul său pozitiv la 
nivel parodontal. Cercetătorii au 
evidenţiat ca ingestia zilnică de 
ceai verde prezintă numeroase 
bene� cii pentru cavitatea buca-
lă. Studiul a inclus un lot de 90 
de persoane de sex masculin, cu 
vârste cuprinse între 49 și 59 de 
ani iar rezultatele au arătat că cei 
care consumau zilnic ceai verde 

prezentau o stare de sănătate pa-
rodontală superioară faţă de cei-
lalţi subiecţi. Au fost examinaţi 
trei indicatori ai bolii parodontale 
( adâncimea pungilor parodonta-
le, pierderea clinică de atașament 
și sângerarea la sondare) ce suge-
rează existenţa unui răspuns in-
� amator la bacteriile din cavitatea 
orală. Cercetătorii au observat că 
pentru � ecare ceașcă de ceai ver-
de pe zi s-a înregistrat o scădere a 
celor trei indici ceea ce se tradu-
ce printr-o frecvenţă mai scăzuta 
a bolilor parodontale la subiecţii 
respectivi. Această caracteristică 
a ceaiului verde poate �  atribuită 
prezenţei antioxidantului numit 
catechină.

Autorul acestui studiu, doctorul 
Yoshihiro Shimazaki de la Uni-
versitatea Kyushu din Fukuoka, 
Japonia a dorit să investigheze 
proprietăţile ceaiului verde mai 
ales datorită frecvenţei crescute 
a consumului zilnic de ceai verde 
din ţara sa, însă și pentru faptul că 
în lumea medicală se fac tot mai 
multe conexiuni între sănătatea 
parodontală și cea a întregului or-
ganism.

Parodontita este o afecţiune in� a-
matorie a aparatului de susţinere 
a dintelui care provoacă distrucţii 
inegale, rapide, profunde și an-
trenează pierderea ireversibilă a 
ancorajului ducând la pierderea 
dinţilor în lipsa unui tratament 

corespunzător și este asociată 
progresiei unor boli precum cele 
cardiovasculare și diabetul.

Efectele bene� ce ale ceaiului ver-
de se manifestă nu numai la nivel 
parodontal, ci și la nivel 
dentar stopând 
apariţia leziunilor 
carioase prin eliberare de � uor.

Medicii recomandă consumul 
a trei căni de ceai verde pe zi iar 
efecte similare au ceaiul alb, ne-
gru, oolong si pu’erh, provenite 
din aceeași plantă Camellia si-
nensis. Spre deosebire de acestea 
însă, în cazul ceaiului verde pro-
cesul natural de fermentaţie este 
oprit tehnologic.

Ceaiul verde mai este indicat în 
tratamentele de slăbire, terapia 
antitumorală, oboseală � zică sau 
intelectuală, stimularea sistemu-
lui nervos, imbunătăţirea me-
moriei, protecţia � catului, trata-
mentul afecţiunilor bacteriene și 
virale, alergii, afecţiuni urinare, 
hipercolesterolemie. Este utili-
zat pe scară largă și în industria 
dermato-cosmetică, în special 
datorită efectelor sale anti-îmbă-
trânire, antiseptice, antialergice, 
antimicotice și capacităţii sale de 
a favoriza regenerarea și cicatriza-
rea pielii.

Avea şi dânsul trei feciori,
Şi i-au plecat toţi trei deodată
La tabără, sărmanul tată!
Ce griji pe dânsul, ce fi ori,
Când se gândea că-i greu răz-
boiul,
N-ai timp să simţi că mori.

Şi luni trecut-au 
după luni -

Şi-a fost de veste lumea plină,
Că steagul turcului se-nchină;
Şi mândrii codrului păuni,
Românii-au isprăvit războiul,
Că s-au bătut nebuni.

Scria-n gazetă că s-a dat
Poruncă să se-ntoarcă-n ţară
Toţi cei plecaţi de astă-vară -
Şi rând pe rând veneau în sat
Şi ieri şi astăzi câte unul
Din cei care-au plecat.

Şi-ai lui întârziau! Plângând
De drag că are să-i revadă,
Sta ziua-n prag, ieşea pe stradă
Cu ochii zarea măsurând,
Şi nu veneau! Şi dintr-o vreme
Gemea, bătut d-un gând.

Nădejdea caldă-n el slăbea,
Pe cât creştea de rece gândul.
El a-ntrebat pe toţi d-a rândul,
Dar nimeni ştire nu-i ştia.
El pleacă-n urmă la cazarmă
Să afl e ce dorea.

Căprarul vechi îi iese-n prag.
- “Ce-mi face Radu?î el întrea-
bă,
De Radu-i este mai cu grabă,

Că Radu-i este cel mai drag.
- “E mort! El a căzut la Plevna
În cel dintâi şirag!

O, bietul om! De mult simţea
Că Radu-i dus de pe-astă lume,
Dar astăzi, când ştia anume,
El sta năuc şi nu credea.
Să-i moară Radu! Acest lucru
El nu-l înţelegea.

Blăstem pe tine, braţ duşman!
- “Dar George-al nostru cum o 
duce?
- “Sub glie, taică, şi sub cruce,
Lovit în piept d-un iatagan!
- “Dar bietul Mircea?î - “Mort 
şi Mircea
Prin văi pe la Smârdan.

El n-a mai zis nici un cuvânt;
Cu fruntea-n piept, ca o statuie,
Ca un Cristos bătut în cuie,
Ţinea privirile-n pământ,
Părea că vede dinainte-i
Trei morţi într-un mormânt.

Cu pasul slab, cu ochii beţi
El a plecat, gemând p-afară,
Şi-mpleticindu-se pe scară,
Chema pe nume pe băieţi,
Şi se proptea de slab, sărmanul,
Cu mâna de păreţi.

Nu se simţea de-i mort ori treaz,
N-avea puteri să se simţească;
El trebuia să s-odihnească -
Pe-o piatră-n drum sub un 
zăplaz
S-a pus, înmormântând în pal-
me-i

Slăbitul său obraz.

Şi-a stat aşa, pierdut şi dus.
Era-n amiazi şi-n miez de vară
Şi soarele-a scăzut spre seară,
Şi-n urmă soarele-a apus,
Iar bietul om sta tot acolo
Ca mort, precum s-a pus.

Treceau bărbaţi, treceau femei,
Şi uruiau trăsuri pe stradă,
Soldaţi treceau făcând paradă, -
Şi-atunci, deştept, privi la ei
Şi-şi duse pumnii strâns pe 
tâmple:
“Trei, Doamne, şi toţi trei!
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Efectele ceaiului verde 
asupra sănătăţii dinţilor 
și parodonţiului

Trei, Doamne, 
și toţi trei! 

Gabriela Benghiac George Coșbuc
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Exodus 20:11 makes one of the 
most unbelievable statements of 
the Bible: “In six days the 
Lord made heaven and 
earth, the sea and all that 
is in them, and rested the 
seventh day.” It is hard to ima-
gine a clearer statement de� ning 
how long God took in creating 
the entire universe. However, this 
simple statement has presented 
a seemingly impossible dilem-
ma for Christians. On one hand, 
modern cosmology teaches that 
the universe has taken billions of 
years to form. On the other hand, 
if this clear and straightforward 
statement of the Bible can not be 
trusted to mean what it says, how 
can we know that any stateme-
nt of the Bible can be trusted to 
mean what it says?
� is was the dilemma which Dr. 
Russell Humphreys (physicist at 
Sandia National Laboratory) set 
out to solve as he studied what the 
Bible had to say about the forma-
tion of our universe. Most people 
have been taught that the univer-
se is the result of a gigantic explo-
sion called the “Big Bang”. During 
this explosive expansion, all the 
matter of the universe supposedly 
expanded outward from a tiny 
pinpoint. All modern cosmologi-
cal models start with the assump-
tion that the universe has neither 
a center nor an edge. When the-
se assumptions are plugged into 

Einstein’s general theory of rela-
tivity, the result is an expanding 
universe which is billions of years 
old at every location.
Rather than start with these ar-
bitrary assumptions (a universe 
having no center and no edge), 
Dr. Humphreys decided to take 
the most apparent meaning of the 
Biblical text and see what model 
of the universe developed. He re-
asoned that if the Bible was inspi-
red by God, as it claims to be, it 
should not have to be twisted to 
be understood. It should have the 
same straight forward meaning 
for a “man on the street”, a brilli-
ant physicist, or a theologian.
� e Bible clearly indicates three 
things about God’s formation of 
the universe. First, the earth is 
the center of God’s attention in 
the universe. By implication, the 
earth may also be located near 
the center-perhaps so man can 
see the glory of God’s creation 
in every direction. Second, the 
universe (both matter and space 
itself) has been “stretched out”. 
� ird, the universe has a boun-
dary, and therefore it must have 
a center. If these three assumpti-
ons are plugged into the currently 
accepted formulas of physics, and 
the mathematical crank is turned, 
we live in a universe in which clo-
cks tick at di� erent rates depen-
ding on your location.
Furthermore, the time dilation 
e� ect would be magni� ed tre-

mendously as the universe was 
originally expanding. As the uni-
verse expanded, there was a point 
at which time was moving very 
rapidly at the outer edge and es-
sentially stopped near the cen-
ter. At this point in the 
expansion of the 
universe, only days 
were passing near the center, whi-
le billions of years were passing in 
the heavens. � is is the inevitable 
conclusion based on our current 
knowledge of physics and star-
ting with Biblical assumptions 
instead of arbitrary ones. Albert 
Einstein rejected the idea that 
the Bible could be literally true. 
He wrote that, “Through the 
reading of popular scien-
tific books I soon reached 
the convictions that many 
of the stories in the Bible 
could not be true.” How iro-
nic that the most ridiculed Bibli-
cal story (about a recent, literal, 
six day creation of the universe) 
is exactly the story which Albert 
Einstein’s work has shown to be 
entirely possible. A comprehensi-
ve explanation of Dr. Humphreys 
work, can be found in his book.

rul tău implică întotdeauna un 
oarecare risc. Și deși aceste răni 
sângerează încă și mă dor, ele îmi 
amintesc de dragostea pe care o 
am până și pentru acești oameni. 
Cine știe, s-ar putea ca într-o zi să 
se întoarcă la mine și să-mi um-
ple locurile goale cu bucăţi din 
inimile lor… Înţelegi acum, dra-
gul meu, care este adevărata fru-
museţe a inimii? a încheiat cu glas 
domol și zâmbet cald bătrânelul.
Tânărul a rămas tăcut deoparte, 
cu obrazul scăldat în lacrimi. S-a 
apropiat apoi timid de bătrân, a 
rupt o bucată din inima lui per-
fectă și i-a întins-o cu mâini tre-
murânde. Bătrânul i-a primit 
bucata și a pus-o în inima lui. A 
rupt, apoi, o bucată din inima 
brăzdată de cicatrice și i-a întins-
o tânărului. Se potrivea, dar nu 
perfect, pentru că marginile erau 
cam colţuroase.
Tânărul și-a privit inima, care nu 
mai era perfectă, dar care acum 
era mai frumoasă ca niciodată, 
� indcă în inima cândva perfectă 
pulsa de-acum dragoste din ini-
ma bătrânului. Cei doi s-au îm-
brăţișat, și-au zâmbit și au pornit 
împreună la drum.
Cât de trist trebuie să � e să mergi 
pe calea vieţii cu o inimă întreagă 
în piept… O inimă perfectă, dar 
lipsită de frumuseţe… Inima ta 
cum este? O poţi împărţi cu alţii?
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Se povestește că într-o zi, un tânăr 
s-a oprit în centrul unui mare oraș 
și a început să le spună trecători-
lor că are cea mai frumoasă ini-
ma din lume. Nu după mult timp, 
în jurul lui s-au strâns o mulţime 
de oameni care îi admirau inima: 

era într-adevăr per-
fectă! Toţi au căzut 

de acord că era cea mai frumoasă 
inimă pe care au văzut-o vreoda-
tă…
Tânărul era foarte mândru de ini-
ma lui și nu contenea să se laude 
singur cu ea. Deodată, de mulţi-
me s-a apropiat un bătrânel. Cu 
glas liniștit, el a rostit ca pentru 
sine:
- Și totuși, perfecţiunea inimii lui 
nu se compară cu frumuseţea ini-
mii mele!
Oamenii au început să-și întoar-
ca privirile spre inima bătrânelu-
lui. Până și tânărul a fost curios 
să vadă inima ce îndraznea să se 
compare cu inima lui. Era o ini-
mă puternică, ale 
cărei bătăi ritma-
te se auzeau până 
departe. Dar era 
plină de cicatri-
ce, și erau locuri 
unde bucăţi din ea 
fuseseră înlocuite 
cu altele care nu 
se potriveau chiar 
întru totul, liniile 
de unire dintre bu-
căţile străine și inima bătrânului 
� ind sinuoase, chiar colţuroase 
pe alocuri. Ba mai mult, din loc în 

loc lipseau bucăţi întregi, lăsând 
să se vadă răni larg deschise, înca 
sângerânde.
-Cum poate spune că are o inimă 
mai frumoasă? iși șopteau uimiţi 
oamenii.
- Cred că glumești, spuse tânarul 
după ce a examinat atent inima 
bătrânelului. Privește la inima 
mea, este perfectă! Pe când a ta 
este toata o rană, numai lacrimi și 
durere.
- Da, a spus blând bătrânul. Ini-
ma ta arată perfect, dar nu mi-
aș schimba niciodata inima cu a 
ta. Vezi tu, � ecare cicatrice de pe 
inima mea reprezintă o persoană 
căreia i-am dăruit dragostea mea: 
rup o bucată din inima mea și i-o 
dau omului de lângă mine, care 
adesea imi dă in schimb o buca-
tă din inima lui, ce se potrivește 
în locul rămas gol în inima mea. 
Dar pentru că bucăţile nu sunt 
măsurate la milimetru, rămân 
margini colţuroase, pe care eu le 

preţuiesc nespus 
de mult, deoarece 
îmi amintesc de 
dragostea pe care 
am împartășit-o cu 
cel de lângă mine. 
Uneori am dăruit 
bucăţi din inima 
mea unor oameni 
care nu mi-au dat 
nimic în schimb, 
nici măcar o bucă-

ţică din inima lor… Acestea sunt 
rănile deschise din inima mea, 
pentru că a-i iubi pe cei din ju-

Frumusetea inimii
Physics Shows That 

Six Day Creation is Possible
Bruce Malone
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Sudoku, din japoneză sû, cifră, și  
doku, unică, este un joc în formă 
de grilă inventat în 1979 și inspi-
rat de pătratul latin și de problema 
celor 36 o� ţeri a lui Leonhard Eu-
ler. Scopul jocului este de a umple 
această grilă cu cifrele de la 1 la 
9 respectând anumite condiţii, cu 
unele cifre � ind de la început dis-
puse în grilă.

Prezentare
Grila jocului este un pătrat de 
nouă pe nouă căsuţe, subdivi-
zat în tot atâtea pătrate identice, 
numite regiuni (vedeţi � gura). 
Regula jocului este simplă: � eca-
re rând, coloană sau regiune nu 
trebuie să conţină decât o dată ci-
frele de la unu la nouă. Formulat 
altfel, � ecare ansamblu trebuie să 
conţină cifrele de la unu la nouă o 
singură dată.
Cifrele nu reprezintă decât o con-
venţie, relaţiile aritmetice între 
ele ne� ind de nici un folos. Orice 
ansamblu de simboluri distincte: 
litere, forme, culori, pot �  folosite 
fără a se modi� ca regulile jocului. 
Dell Magazine, primul care a pu-
blicat grile, a folosit cifre în publi-
caţiile sale. Dimpotrivă, Scram-
blets, de la Penny Press, și Sudoku 
Word, de Knight Features Syndi-
cate, folosesc amândouă litere.
Interesul jocului consistă în sim-
plitatea regulilor sale și în com-
plexitatea soluţiilor sale. Grilele 
publicate au de obicei un nivel de 
di� cultate indicat, iar editorul are 
posibilitatea să indice și un timp 

de rezovare probabil. Cu toate 
că, în general, grilele ce conţin 
mai multe cifre completate sunt 
mai ușoare, inversul nu este în 
totdeauna adevărat. Di� cultatea 
veritabilă a jocului rămâne totuși 
în a găsi suita exactă a cifrelor ră-
mase.
Acest joc a inspirat deja mai mul-
te versiuni electronice care aduc 
un interes diferit rezolvării grile-
lor Sudoku. Forma sa de tip grilă 
și folosirea lui într-un scop ludic 
îl aduc mai aproape de alte jocuri 
publicate în ziare, cum ar �  careu-
rile și problemele de șah.
Profesorii recomandă practicarea 
jocului Sudoku ca antrenament 

pentru gândirea logică. Nivelul de 
di� cultate poate în acest caz să � e 
adaptat publicului.
Grilele sunt publicate în ziare, dar 
pot �  și generate cu ajutorul unui 
computer.
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Sudoku




