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Rebus �X�
(Respectã subiectul)

Orizontal:1)Abatere de la subiect.
2)Subiect despre o stea cãzãtoare.
3)Poftim un subiect, altfel spus -
Localitate în pustia TIN, subiect de ceartã
(Num.20:1). 4)Mare preot în Ierusalim,
care transmite subiectul la Caiafa -
Fluviu al Egiptului purtând subiectul
�SCOS� - Nota mielului..! 5.Lac în

apropierea mãrii Roºii, al cãrui nume înseamnã �amar� - Simbol pentru Azazel.
6)Aratã interes pentru un subiect oarecare. 7)Nume feminin din ... TIATIRA
- Sfârºit de termen. 8)Abis..! - Ulceraþie pe mucoasa faringelui, subiect dureros
- Cãmaºã rusticã. 9)Dezgust în faþa unui subiect prejudicios. 10)Neologism
pentru funcþia de director.

Vertical:1)Anarhist sau distrugãtor de �subiecte bune�. 2)Soþul Safirei,
pentru un subiect negativ. 3)Gem..! - Valorificarea subiectelor biblice la cel
mai înalt nivel - Ger..! 4)Scris pe un buton al casetofonului - Vocale din aer..!
- A poseda (pers.III sing.) 5)Gaz incolor ºi fãrã miros - Cusãturã care îmbinã
douã bucãþi de material textil (subiectul croitorului). 6)Depus sub forma unor
minerale sau roci. 7)Profet care îºi începe �subiectul� prin �Nãvalã de lãcuste�
- Aproape ... atom ! 8)Un animal ca subiect interesant pentru Elisei - Taler
de balanþã - Mãsurã de teren. 9)Începe ninsoarea..! - Ucenic chemat de la
vamã, pentru a trata alte subiecte. 10)Totalitatea obiectelor cu care se
echipeazã companionii.
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* I n t e r v i u l lunii. . . . . . . .. 3 -6

* Misiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

*Muzica religioasã...... . . . .7

*Poezie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-12

*Hol lywood-ul&sf inþenia .13

*Tânãrul pentru cãsãtorie.14
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C U P R I N S :

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

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

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

*Evanghelia prin Internet..17

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

*Cereri pentru rugãciune.18

Dragi prieteni,

Aceastã revistã este o publicaþie internã non-profit a tinerilor Bisericii
A.Z.ª. Slobozia. Scopul revistei UNU este realizarea dialogului între tinerii
adventiºti de pretutindeni, prin împãrtãºirea experienþelor, ideilor, creaþiilor
proprii ºi a altor materiale spirituale. Suntem conºtienþi cã venirea Domnului
Isus Hristos este foarte aproape. De aceea, dorim ca revista UNU sã
promoveze spiritul unitãþii între tineri, prin încurajarea pãrtãºiei ºi a acþiunii
în vederea rãspândirii Evangheliei. Rugãciunea noastrã de consacrare, a
tinerilor adventiºti, sã fie rugãciunea Domnului Hristos:

Mã rog ca toþi sã fie una, cum Tu, Tatã, eºti în Mine, ºi Eu în Tine; ca ºi  ei sã fie una în Noi.�(Ioan 17:21)

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

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

http://www.intercer.ro

�INTERNET SPRE CER�
SLOBOZIA
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Expedierea banilor: Mulþumim
pentru promptitudinea voastrã!

Vã rugãm  sã expediaþi banii prin
mandat poºtal, pe adresa: Lucian
Mihãilescu, str.Mihai Eminescu, Bl.31,
Sc.A, ap.14, Slobozia, cod 8400,
jud.Ialomiþa.

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

Mulþumim celor care deja s-au abonat!
Preþul mediu pentru o revistã pe anul
2000 îl estimãm la 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

http://www.intercer.ro

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

I n t e r v i u l  l u n i i . . .

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Interviu cu Roberto Ianno, prezentator al programului
Net 2000 Jubileu, Roma, 4-20 februarie 2000

Salatã de ridichi de iarnã
500g ridichi de iarnã, 2-3 cepe de apã, 2 linguri ulei, 1 lingurã

de zeamã de lãmâie, sare.
Ridichiile se curãþã de coajã ºi de partea amarã din miez, se

spalã, se dau pe rãzãtoarea cu gãuri mari, se sãreazã ºi se lasã o orã.
Apoi se storc, se aºeazã într-o salatierã, se adaugã cepele tãiate în felii
subþiri, uleiul, sucul de lãmâie ºi se amestecã toate. Salata se poate garnisi
cu mãsline.

Dorind sã vã facem cunoºtinþã cu principalul
vorbitor al programului  �Jubileu Net 2000�, am
hotarât sã-i facem o vizitã acasã. Locuieºte în
Gaeta, un superb oraº la malul mãrii, situat la
jumatatea drumului între Roma ºi Neapole, pe
strãvechea Via Appia, pe care o strãbãtea ºi
apostolul Pavel în drum spre Roma.

Reporter:- Bunã ziua, pastore Ianno!

Roberto Ianno:-Buna ziua ºi fiþi bineveniþi în casa
mea!

R:-Mulþumim! Suntem aici pentru cã am dori
sã-l cunoaºtem mai bine pe prezentatorul emisiunii
�Jubileu Net 2000�. Cine este Roberto Ianno ?

R.I.: -Cine este Roberto Ianno ? Îmi pun aceastã
întrebare de multã vreme. ªi stiti ce raspuns îmi
dau? Mai întâi de toate sunt tatã ºi soþ. Sunt, de
asemenea, ºi pastor adventist, slujitor al bisericii.
Dar mai sunt multe alte aspecte care relevã cine
sunt. În faþa pianului sunt muzician. Pe terenul de
volei sunt un jucãtor. Iubesc natura, frumuseþile ei,
alpinismul ºi falezele de pe malul mãrii. Uneori simt
nevoia sã fiu singur ºi mã retrag în mijlocul naturii
create de Dumnezeu; alteori simt o bucurie
nespusã când casa îmi e plinã de oameni ºi multe
binecuvântãri de la Dumnezeu sunt revãrsate
asupra noastrã.

R:- Spuneþi-ne mai multe despre familia
dumneavoastrã.

R.I.:-Povestea �în doi� a început la Vila Aurora, o
ºcoalã teologicã din Florenta unde, în 1985, am
întâlnit-o pe viitoarea mea soþie, Anna. Amândoi
eram studenþi acolo. Prietenia noastrã a fost
extraordinarã, plinã de intensitate în comunicare.
Apoi, ºtiþi cum decurg lucrurile: prietenia s-a
transformat în dragoste.

R. (cãtre Anna):-Deci, ce a fãcut Roberto?
Anna Ianno:-A gãsit curajul sã mã cearã în

cãsãtorie!

R.(cãtre Anna):-ªi rãspunsul dumneavoastrã?
A.I.:-Raspunsul a fost cã �mã mai gândesc la

acest lucru�.
R.I.:-Dar eu ºtiam cã ea spusese deja �Da� în

inima ei.

R:-ªi apoi ?
R.I.:-Mi-am terminat studiile teologice dupã care

ne-am cãsãtorit ºi am plecat la Newbold unde
mi-am luat Master-ul în religie.

R:-Mi se pare cã lipseºte ceva care întregeºte
tabloul familiei dumneavoastrã.

R.I.:-Da, aveþi dreptate. Familia noastrã este
compusã, de asemenea, ºi din cei doi copii
minunaþi Gianluca, ºapte ani ºi Daniele patru ani.

R:-Aþi început activitatea pastorala în 1991.
Care a fost primul loc unde aþi activat?

R.I.:-Am început în biserica din Asti; acest loc
a devenit �mentorul� spiritual al uceniciei mele în
pastoraþie. Dupã 2 ani am fost chemat sã slujesc
în biserica din Gaeta ºi Cellole, unde locuiesc
acum.

Cele mai importante momente în viaþa de pas-
tor au fost rezultatul mãrturiilor fraþilor ºi surorilor
din aceste biserici.

MESAJUL JUBILEULUI PENTRU
CONTEMPORANEITATE - 1

R.: - Sã ne orientãm spre JubileeNet 2000. De
ce un nume asa de nemaintâlnit? Ce înseamnã
acest titlu: “Jobel: Dumnezeu care ne gãseºte”?

R.I.: - Am cãutat un cuvânt care sã nu fie
nevoie sã fie tradus ºi care sã sune interesant.
Am încercat multe alte cuvinte înainte ºi ne-am
rugat mult înainte de a gasi acest nume: �Jobel�.
Ne-a placut imediat. Sunt sigur cã ºi ascultãtorilor
le va place. A doua parte a titlului este atât
provocatoare, dar inspirã totodatã speranþã.

R. : - Ce vreþi sã spuneþi prin �provocatoare,
dar care inspirã totodatã speranþã�? Nu este o
contradicþie?

R.I. : - Nu, aceºti termeni sunt complementari!
Este provocator sã spui �... Dumnezeu care ne

Vã rugãm sã susþineþi în rugãciune familia Chiriþã din Jilavele,
ambii soþi fiind diagnosticaþi cu cancer. Dânºii au un bãieþel de 7 ani ºi
sunt o familie activã în comunitate. Sã ne unim în rugãciune pentru a
cere harul ºi atingerea divinã pentru aceastã scumpã familie! Cu
mulþumiri, pastor Rareº Stãnescu, Bucureºti.

continuare din pagina 15

Ambele nãri trebuie golite perfect, prin suflarea lor alternativã.  Suflarea nasului
trebuie repetatã ori de câte ori este necesar.

Reeducarea respiraþiei este un proces de multe ori dificil  ºi întotdeauna
de lungã duratã.  Mai ales în cazul copiiilor este nevoie de supraveghere ºi asistenþã
continuã ºi fermã din exterior, din partea pãrinþilor ºi a educatorilor.  Ea presupune
exersarea  sistematicã a respiraþiei pe nas.  Alãturi de acestea, o viaþã activã în aer
liber, un program de exerciþii fizice regulate sunt cãi eficiente de a asigura o bunã
oxigenare creierului ºi a întregului corp.   Ieºiþi cât mai frecvent în naturã ºi profitaþi
astfel de oxigenul ºi frumuseþile care încã stau împreunã la dispoziþia celor care
preþuiesc sãnãtatea ºi iubesc frumosul.

Faceþi tot ce depinde de dumneavoastrã pentru a pãstra o atmosferã cât
mai respirabilã, pentru dumneavoastrã, copiii dumneavoastrã ºi toþi ceilalþi semeni
ai dumneavoastrã.  Nu uitaþi, atât sãnãtatea, cât ºi aerul proaspãt, sunt  daruri de o
inestimabilã valoare, pe care avem cu toþii datoria dar ºi privilegiul de a le administra
în mod responsabil. (va urma)

Opt dimensiuni ale sãnãtãþii, dr.Valentin Nãdãºan

Aerul
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I n t e r v i u l  l u n i i . . .
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Mesaje primite pe Internet

Uniunea Adventistã Românã
http://www.adventist.ro
�Internet spre Cer�, Slobozia
http://www.intercer.ro
http://www.cicnet.ro/educatie/bis-adv
Biblia Cornilescu Online
http://www.intercer.ro/biblia
Scrierile E.G.White Online
http://www.intercer.ro/egw
�Îndreptãþirea prin credinþa în ISUS�
http://members.xoom.com/octavianl
Radio Vocea Speranþei
http://www.rvs.ro
Cabi-Net-ul dr.Nãdãºan, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/vnadasan
Asociaþia studenþilor AMiCUS:
http://www.intercer.ro/amicus

Grãdiniþa Româno-Americanã, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/lazam/
Biserica AZª Focºani
http://www.advent.ro
Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
http://www.ccs.ro/sup
SCOAR
http://www.intercer.ro/scoar
Revista  �Echilibru�
http://www.intercer.ro/echilibru
Conferinþa Transilvania de Nord
http://ctn.codec.ro
Biserica Adventistã Atlanta, Georgia
http://www.tagnet.org/sdaromanianchurch
�Telefonul Speranþei SOS�, Tg.Mureº
http://www.intercer.ro/sos

gãseºte� ºi aceasta înseamnã cã nu mergem la
Dumnezeu ca peregrini, ci El este Cel ce ne cautã
ºi ne gãseºte necondiþionat ºi plin de o iubire
nemãrginitã. Este totodatã provocator din cauzã
cã vobim diferit de jubileul Catolic. Biserica Catolicã
a invitat în acest an pe oricine sã devinã peregrin,
mergând la Bisericã, încercând sã reînnoiasca
credinþa ºi sã câºtige iertare completã din partea
Domnului.

R. : - Atunci ce aduce speranþã?

R.I. : - Cred cã vorbind pentru adevãr aceasta
nu va fi doar provocator, ci va oferi o alternativã.
Nu ne putem limita doar la un duel între doctrina
�bunã� si cea �greºitã�. Nu numai o alternativã
trebuie datã, ci ºi un mesaj de speranþã. Un mesaj
care sã îmbunãtãþeascã vieþile noastre. Acest
mesaj este de a ne întâlni cu Dumnezeu, cu Acest
Dumnezeu care face El Însuºi primul pas. Pentru
aceasta am ales titlul: �Jobel � Dumnezeu care ne
gãseºte.�

R. � În introducere am vãzut un corn folosit
pentru a anunþa anul Jubileu. În timpurile strãvechi
acesta însemna un timp al eliberãrii. Pentru sãraci,
sclavi ºi datornici aceasta înseamnã cã ei puteau
gãsi libertatea din nou. De asemenea, pãmântul
se putea odihni în acest an ºi sã se pregãteascã
pentru timpul urmãtor când va produce iarãºi.
Existã un mesaj legat de aceste lucruri pentru
omul de azi?

R.I. : - Da ºi nu. În unele sensuri oamenii s-au
schimbat de-a lungul secolelor. Astãzi cãlãtorim
cu avioane Concorde Jets cu 2000 km./orã.
Oamenii sunt capabili sã studieze cele mai mici
pãrþi ale celulei.

Pe de altã parte, nu ne-am schimbat deloc. Ne
naºtem ºi murim în acelaºi fel. Avem aceleaºi
nevoi de împlinit: hranã, adãpost, haine, odihnã.
Când sunt împlinite aceste nevoi de bazã, o
persoanã simte nevoia creºterii intelectuale ºi
spirituale ºi se întrebã despre sensul vieþii. Omul
cautã motive pentru existenþa sa ºi îºi pune
întrebãri despre viitor. Priveºte împrejur ºi observã
cã stãri de fapt cum ar fi sãrãcia ºi nedreptatea
nu sunt doar rãmãºiþe ale trecutului, ci din contrã!

Sunt convins cã oamenii de azi care nu ignorã

dimeniunea lor existenþialã vor gãsi în mesajul
Jubileului biblic un mare �mesaj al speranþei�.

MESAJUL JUBILEULUI PENTRU
CONTEMPORANEITATE - 2

Colosseum

Imaginea pe care o vedeþi în faþa mea este
aceea a Colosseum-ului, cel mai faimos
amfiteatru al Romei. Este atât de mare încât dacã
alergi în jurul lui parcurgi o distanþã de jumãtate
de km. Este înalt cât un bloc cu 15 nivele ºi are
capacitatea de a primi circa 50.000 de vizitatori.
Multe din pãrþile sale au fost folosite pentru alte
clãdiri importante ale Romei, cum ar fi Biserica
Sf.Petru.

Colosseum ne aduce în minte scene de
groazã. Ziua inaugurãrii sale a fost celebratã cu
un masacru de 5000 de animale aduse de Tito în
anul 80 d.Hr. Tot aici primii creºtini ºi-au gãsit
persecuþia. Au fost puºi sã care pietre mari, au
fost crucificaþi ºi apoi aruncaþi în mijlocul
animalelor sãlbatice ca sã fie rupþi în bucãþi spre
amuzamentul mulþimii.

R. : - De ce au fost creºtinii subiectul unui
asemenea tratament aspru?

R.I. � La început au fost doar prejudecãþile.
Dar apoi creºterea rapidã a Creºtinismului a fost
un pericol pentru ordinea socialã din Imperiul
Roman.

Creºtinismul spunea cã fiecare persoanã are
drepturi egale ºi aceasta era împotriva a ceea
ce practica Roma. În paralel s-a dezvoltat miºcãri
religioase ºi politice contra Creºtinismului.
Creºtinilor li s-a comandat sã aducã sacrificii
pentru zeii pãgâni, iar libertatea lor de închinare
ºi mãrturisire le-a fost luatã.

Dar ei nu ºi-au compromis credinþa ºi au ales
sã moarã, de multe ori în moduri atât de crude,
decât sã renunþe la închinarea lor faþã de
adevãratul Dumnezeu.

R. : - A fost a alegere plinã de curaj!

R.I : - Absolut! La fel ca ºi celelalte relatãri
biblice ale celor ce nu ºi-au compromis credinþa
cu religia oficialã a timpului lor. Sã ne amintim de
Daniel ºi Nebucadneþar, de poporul Israel ºi

Gelu Leontiuc, Editura Noua Speranþã, Timiºoara. Vã mulþumim pentru
e-mailul dumneavoastrã ºi apreciem strãdania continuã de a ne anunþa
evenimentele create de �INTERNET spre CER� pe web.

Ulici Raluca, Canada. Salut pe toþi românii de pe hotare ºi vã doresc
un an nou fericit ºi plin de bucurii! M-am bucurat foarte mult când am
vãzut pagina dumneavoastrã, în care am gãsit rugãciuni în limba
românã! Felicitãri!

Tinerii interesaþi de lucrul pe Internet ne pot scrie pe adresa redacþiei sau la
azs@cicnet.ro. Este nevoie de mulþi voluntari în lucrarea de vestire a Evangheliei
pe Internet. Deja au rãspuns acestei invitaþii un numãr bun de tineri. Iatã câteva
adrese utile de pagini adventiste româneºti pe Internet:

Evanghelia
prin

Internet
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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
Bisericile asigurã importante servicii

de  îngrijire a sãnãtãþii în Africa ºi Asia

Nairobi, Kenya...[ANN] Un
raport recent publicat de Consiliul
Mondial al Bisericilor aratã cã
bisericile joacã un ro crucial în
domeniul sãnãtãþii din multe þãri din
Africa ºi Asia. El confirmã faptul cã
grija pentru bunãstarea fizicã
continuã sã facã parte integralã din
misiunea Creºtinã, inspiratã de
lucrarea lui Isus Însuºi pe pãmânt.

Îngrijirea sãnãtãþii se
confruntã cu o crizã în multe þãri iar
Biserica joacã un rol vital în
cooperarea cu guvernele.
În Kenya, organizaþiile religioase
deþin 34% din spitale, în timp ce în
Zambia peste jumãtate din spitale
sunt proprietãþi ale bisericilor.
Raportul include o analizã detaliatã
a 43 de spitale din 11 þãri,
concluzionând cã în multe din
aceste þãri bisericile au de departe
cea mai semnificativã contribuþie
voluntarã la îngrijirea sãnãtãþii.

Potrivit Serviciului de Presã
Adventist, lucrarea medicalã ºi de
sãnãtate a Bisericii Adventiste de
Ziua a ªaptea, o comunitate
protestantã mondialã, dovedeºte
rolul credinþei Bisericii ce considerã

sãnãtatea ca fiind un aspect impor-
tant al mesajului Evangheliei ºi trãirii
Creºtine. Biserica Adventistã astãzi
lucreazã în mai mult de 500 de
spitale, sanatorii, dispensare ºi clinici
în lumea întreagã, cu peste 75.000
de angajaþi.

În 1997, pacienþii externaþi
numãrau în jur de 10,1 milioane.
Prima instituþie de sãnãtate a Bisericii
Adventiste, Sanatoriul Battle Creek ,
din Battle Creek, Michigan/U.S.A., a
fost fondat în 1866.

[Adventist Press Service/All Africa News Agency]

I n t e r v i u l  l u n i i . . .
Faraonul Egiptului, de profetul Ilie ºi regina Izabela.
Toate aceste relatãri ne amintesc de oameni plini
de curaj ºi credinþã!

Închisoarea Mamertino

De la aceste imagini ale Colosseum-ului ne
mutãm spre locul unde Apostolul Pavel a fost închis.
Acest loc este o închisoare a statului, unde erau
izolaþi cei ce prezentau pericol pentru societatea
Romanã. Un loc foarte aspru, întunecos ºi trist.
Erau celule care nu aveau ferestre ºi uºi, ci doar
un singur acces printr-o micã spãrturã în tavan.
Aici a stat Pavel.

R. : - De ce este acest loc important pentru
credincioºi?

R.I. : - În acest loc autoritãþile au încercat sã
opreascã activitatea lui Pavel. Erau convinºi cã
zidurile pot opri rãspândirea Cuvantului lui
Dumnezeu. Chiar ºi în aceste condiþii, Cuvântul
Domnului a strãlucit! Pavel a scris în a doua epistolã
cãtre Timotei (ultima sa epistolã) : �cãci sufãr ºi
sunt legat ca un fãcãtor de rele. Dar Cuvântul
Domnului nu este legat!” 2 Tim.2:9

R. : - Ceva similar s-a întâmplat ºi cu Martin
Luther, nu-i aºa?

R.I.: - Da, deºi persecutat, Luther a dus lumina
Bibliei în Germania. La fel s-a întâmplat ºi cu Tyndale,
cel ce a tradus Biblia în limba englezã, el fiind exilat
ºi terminându-ºi lucrarea departe de þara sa.

Oraºul Vatican
De la închisoarea Mamertino ne îndreptãm spre

oraºul Vatican, din faþa Bisericii Sf.Petru. Am venit
din aceste locuri istorice unde creºtinii au fost
persecutaþi, spre locul unde Evanghelia a devenit
simbolul puterii, diplomaþiei ºi politicii. Sigur cã a
fost un drum lung de la imaginea lui Pavel aflat în
închisoarea Mamertino!

R. : - Ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor
pentru ca acest Cuvânt de la Dumnezeu sã nu fie
legat, aºa cum spunea Pavel?

R.I. : - Odatã cu trecerea timpului, creºtinii care
odatã erau persecutaþi, au ajuns sã aibã o influenþã
mare pânã ce au obþinut mare autoritate ºi putere.
Aºa cã aceia ce erau odatã persecutaþi, au devenit

persecutori! Acesta este Evul Mediu Întunecat
al Creºtinismului. Un timp când cititorii Bibliei erau
arºi împreunã cu cãrþile lor între zidurile
Vaticanului. Ocazional Vaticanul ºi-a scuzat
aceastã �vinovãþie�, dar aceasta s-a întâmplat
foarte rar.

R. : - În ce mod este Vaticanul legat de
Jubileu?

R.I. : - Aici începe Jubileul Catolic. Dinãuntrul
acestor ziduri credinciosul catolic primeºte
iertarea totalã, care îi dã ocazia sã se bucure de
comuniunea cu Dumnezeu. Pentru a obþine
aceastã relaþie cu Dumnezeu, credinciosul
catolic trebuie sã cãlãtoreascã pânã aici.

R. : - De ce credincioºii ne-catolici nu
împãrtãºesc ideea acestui peregrinaj?

R.I. : -Este un rezultat a ceea ce Isus a spus
despre locurile �sfinte�. Când contemporanii Sãi
l-au întrebat care este cel mai bun loc pentru
închinare � astãzi o asemenea discuþie ar implica
cu siguranþã Biserica Sf.Petru, Ierusalimul, Can-
terbury sau Muntele Atos! � Isus a raspuns
simplu cu aceastã frazã: �Iatã cã va veni timpul
ºi a ºi sosit când sã vã închinaþi Tatãlui în duh ºi
adevãr.� (Ioan 4:23) Nu existã nici un loc sau
instituþie care sã ne aducã iertarea lui Dumnzeu.
Acesta se poate realiza doar într-o inimã gata
sã-L accepte pe Isus!

R. : - Dar acele indulgenþe?

R.I. : - O învãþãturã a Jubileului catolic spune
cã dupã ce Dumnezeu ne-a iertat, trebuie sã
completãm aceasta cu efortul nostru uman
pentru a fi purificaþi, ºi aceasta se poate obþine
prin indulgenþe. Aceasta înseamnã uitarea
reformei lui Luther ºi a experienþei tuturor
credincioºilor ce s-au încrezut doar în darul
nemeritat al iertãrii lui Dumnezeu. Acest dar al
lui Dumnezeu nu are limite, nu poate fi cumpãrat
ºi nici câºtigat prin nici un efort. Trebuie doar sã
accepþi darul iertãrii lui Dumnezeu cu o inimã
plinã de mulþumire!

R. : - În general vorbind, trebuie sã ne
întoarcem la originile Creºtinismului?

R.I. : -Da, aceasta este adevãrat. Am pornit
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Respiraþia cu predominanþã prin
gurã poate fi impusã fie de modificãri
organice care obstrueazã fosele nazale
sau/ºi cavitatea nazalã, sau se poate instala
ca o simplã obiºnuinþã vicioasã.  Dr. Mulfay
precizeazã:  �În practicã ne-am convins cã
în comparaþie cu respiraþia bucalã cauzatã
de obstrucþii organice, obiºnuinþa vicioasã
de a respira prin cavitatea bucalã are o
incidenþã mult mai ridicatã.�  Factorul care
determinã cel mai frecvent trecerea de la
respiraþia nazalã la cea bucalã este
constituit de infecþiile cãilor respiratorii
superioare cum sunt rinita acutã (rãceala
obiºnuitã) ºi gripa.  Datoritã secreþiilor
nazale abundente, copilul preferã sã re-
spire pe gurã.  Copiii care nu sunt educaþi
ca sã-ºi sufle nasul în mod sistematic ºi
corespunzãtor, ori de câte ori este nevoie,
copiii care nu sunt asistaþi în mod
preseverent ca sã revinã la respiraþia pe
nas, pot trece definitiv la respiraþia oralã.

Trebuie sã mai menþionãm doi
factori prezenþi la copiii mici, care pot duce
la permanentizarea respiraþiei orale prin
împiedecarea închiderii gurii.  Primul este
suzeta, sau biberonul.  Atâta timp cât sugarul
este treaz ºi suge activ suzeta, nu se întâmplã
nimic grav.  Dar în momentul în care sugarul
nu mai suge fie pentru cã a obosit fie pentru
cã adoarme, suzeta devine un corp strãin
care înlesneºte pãtrunderea aerului din ex-

terior în gurã.  Dacã acest lucru se
menþine o perioadã suficient de lungã de
timp, sugarul se obiºnuieºte sã doarmã
cu gura deschisã, trecând treptat la
respiraþia oralã atât de dãunãtoare.  Suptul
degetului, sau al altor obiecte, este al
doilea factor ºi are un rol similar suzetei
în declanºarea ºi permanentizarea
respiraþiei orale, putând duce în plus la
malformaþii dentomaxilare mai grave.

La copiii mai mari sau la adulþi,
respiraþia oralã poate fi declanºatã
respectiv permanentizatã prin practicarea
îndelungatã a respiraþiei pe gurã în cursul
exerciþiilor fizice intense, a
antrenamentelor sportive, în timpul
exercitãrii unor profesii ca de exemplu,
cântãreþii, muzicanþii care cântã la
instrumente de suflat, sau în general
muncile care presupun efort fizic intens
mai ales într-un mediu sãrac în oxigen.  În
sfârºit am face o greºealã, dacã nu am
menþiona ºi fumatul, care pe lângã
celelalte inconveniente grave îl mai
prezintã ºi pe acela de a predispune ºi
susþine respiraþia pe gurã.

Pe lângã eliminarea suzetei ºi
suptului degetului la copii ºi  abandonarea
fumatului la adulþi, un rol deosebit de im-
portant în prevenirea apariþiei respiraþiei
orale susþinute îl poate avea obiºnuinþa
de a sufla nasul corect.

Aerul

New Start
SÃNÃTATE

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

cu Colosseum, unde credincioºia a costat vieþi
omeneºti. ªi acesta este locul în care sã ne întoarcem,
ºi anume, la credinþa în Dumnezeu care atinge orice
aspect al speranþei creºtine.

Jubileu: amintirea  nedeptãþilor
R. : - În acest zile oamenii vorbesc de Jubileu

referindu-se ºi la iertarea ºi anularea datoriilor cãtre
þãrile dezvoltate. Ce înseamnã aceasta?

R.I. : - Una din cheile seminarului biblic Jubileu
este Libertatea. Eliberarea de pãcat ºi de sclavie. În
anul jubiliar fiecare sclav era eliberat ºi primea înapoi
pãmântul sãu. O altã parte a Jubileului biblic era
totodatã anularea datoriilor, una din condiþiile unei
adevãrate libertãþi.

R. : - Deci anularea datoriilor este un semn al
libertãþii prin ajutarea celor sãraci sã aibã un nou
început?

R.I. : - Exact. Vã puteþi imagina cã existã þãri care
au datorii de 10 ori mai mari decât bugetul lor pentru
educaþie ºi culturã? Cum ar putea sã aibã un nou
început fãrã acest act de caritate?

R. : - Deci aceasta este motivaþia pentru a învinge
sãrãcia de pe aceastã planetã?

R.I. : - Nu pot fi sigur de rãspunsul la aceastã
întrebare. Dar sunt sigur de un lucru: diferenþa dintre
sãraci ºi bogaþi creºte mereu. Gândiþi-vã cã venitul
celor mai bogaþi 3 oameni din lume este mai mare
decât producþia anualã a 43 de naþiuni sãrace! Jubileul
poate fi o ocazie pentru aceia care niciodatã nu se
aud sã devinã vizibili. Sã ne amintim cã fiecare din
noi am fost odatã “sclavi în Egipt”!

R. : - Vã mulþumim pentru amabilitate.
R.I. : -Vã mulþumesc pentru interes! Sperãm ca

programul “Jobel : Dumnezeu care ne gãseºte” sã
aibã cât mai mulþi participanþi.

Concluzie

Aºa cum am vãzut, Jubileul biblic are strict în
vedere mesajul iertãrii, reconcilierii, anulãrii datoriilor,
speranþã pentru pãmânt, respect faþã de creaþia lui
Dumnezeu ºi egalitate în împãrtãºirea lucrurilor.
Uniunea Adventistã Italianã va transmite prin satelit
nouã seminarii interesante, care sunt tot atâtea ocazii
de a proclama mesajul de speranþã al Domnului Isus
pentru aceastã lume. O speranþã pentru un viitor
mãreþ ºi nu pentru catastrofe înfricoºãtoare. Motivul
pentru aceasta este faptul cã Domnul Isus va veni în

curând ºi va Persoana centralã a viitorului!
Acelaºi Stãpân care ne dã motivaþie pentru
viaþã, ne va da înþelesul pentru un cer ºi un
pãmânt nou. Amin.

A consemnat: pastor Paolo Benini.

Pagina de web pentru Seminar:
http://www.jubileenet2000.org
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Mã numesc Roºu Cristian,
sunt lucrãtor biblic în Conferinþa
Oltenia ºi mã strãduiesc sã demarez
lucrarea (de pionierat în þara noastrã)
cu surzii. Am nevoie de o lista
completã cu membrii adventiºti cu
deficienþe de auz din Romania;
fiecare din dumneavoastrã mã puteþi
ajuta în a aduna aceste date. Am
avea nevoie de o listã completã a
membrilor cu deficienþã de auz din
comunitatea, districtul, câmpul ori
Conferinþa respectivã (cu datele
personale ºi adresele). Datele
adunate, vã rog sã le  trimiteþi pe
adresa de mai jos, pentru cã am
nevoie de colaboratori ca de aer, în
aceastã lucrare!

Cu mii de mulþumiri, al
dumneavoastrã, Roºu Cristian. P.S.
Primesc mesaje pe adresa de e-
mail: barsan@cyber.ro. [P.S.Puteþi
trimite date ºi pe adresa poºtalã a
redacþiei de pe ultima copertã a
revistei]

LUCRAREA PENTRU CEI CU
DEFICIENÞE DE AUZ

(continuare în pagina  18)

M  I  S  I  U  N  E
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Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

(va urma)

Totul despre muzica religioasã

Scheme de clasificare a muzicii (3)

O ultimã schemã în care se poate
împãrþi  muzica dupã rolul pe care îl
are ea în viaþa ºi activitatea omului:

a) Muzicã spiritualã;
b) Muzicã distractivã;
c) Muzicã cu rol utilitar.

a) Muzica spiritualã cuprinde marea
categorie a  muzicii culte (clasicã, cum
mai e numitã) din care face parte ºi cea
religioasã.

b) Muzica distractivã, cuprinde
genurile de muzicã uºoarã, folk,
popularã, de divertisment.

c) Muzicã cu rol utilitar:
- des tinatã activitãþilor fizice

(gimnasticã, muncã manualã);
- muzicã de reclamã;
- muzicã folositã în terapeuticã;
- spoturi publicitare;
- fondul sonor în radiofonie;
- pentru ilustraþii muzicale în teatru

ºi film;
- pentru stimularea plantelor în

agriculturã ºi floriculturã.
II. Muzica religioasã

Aceastã importantã categorie a
muzicii culte cuprinde urmãtoarele
subîmpãrþiri:

1. Muzicã liturgicã pentru servicii
divine, care la rândul ei se împarte în
patru grupe, dupã criterii confensionale
ºi anume:

a) bizantinã (ortodoxã);
b) catolicã;
c) protestantã (reformatã);
d) neoprotestantã.
2. Muzicã religioasã de concert.
3. Muzicã evanghelisticã ºi cu rol

misionar.
4.Muzicã comercialã neopro-

testantã.

Le vom analiza pe rând:

a) Muzica liturgicã bizantinã
(ortodoxã) este cântarea
bisericeascã din cadrul slujbei
duminicale sau din cadrul slujbelor
speciale: sãrbãtori anuale, cununii,
înmormântãri, etc. Aceastã muzicã
are la origine vechii psalmi din
biserica creºtinã primarã care au
suferit transformãri sub influenþa
folclorului muzical al fiecãrui popor
care i-a preluat. Astfel se pot observa
unele diferenþe între cântarea
bisericeascã ortodoxã din România
ºi cântarea bisericeascã din Grecia,
din Bulgaria sau Iugoslavia, deºi
originea ei este aceeaºi
(Constantinopole).

 Continuare

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

�De ce unele cupluri nu pot
comunica ?�

Existã multe cazuri ale lipsei de îndemnare în
domeniul comunicãrii. Cea mai frecventã este aceea
cã deprinderile nu au fost niciodatã cunoscute sau învãþate. Soþul care vine în
faþa uºii ºi spune �Bunã dragã!�, cuvinte la care se rezumã, de obicei, întreaga
conversaþie de searã, nu demonstreazã cã ar stãpâni prea multe tehnici de
comunicare. Acelaºi lucru este valabil ºi în privinþa unei soþii care se cufundã
în tãcere, tratându-ºi astfel soþul pentru cã a spus ceva care a jignit-o. Ceea ce
aratã, de fapt, fiecare dintre ei, este cã lui, sau ei, nu-i pasã suficient de mult
de celãlalt, pentru a risca sã-i împãrtãºeascã experienþa fiecãrei zile. ªi cã
nu-i pasã suficient de mult nici pentru a gãsi o metodã mai eficientã de a se
apropia unul de celãlalt. Dacã amândoi sunt atât de bine înzestraþi în ceea ce
priveºte relaþia lor, nu ne putem aºtepta sã se întâmple mare lucru. Multe
cupluri menþin comunicarea la un nivel atât de superficial deoarece nu posedã
tehnicile de bazã.

Un alt motiv, pentru care soþul ºi soþia nu reuºesc sã comunice
corespunzãtor, este acela cã fiecare dintre ei se teme sã-i împãrtãºeascã
celuilalt propriile gânduri ºi simþãminte. Teama de a experimenta cea mai
dureroasã jignire - respingerea - împiedicã împãrtãºirea deschisã a gândurilor
ºi a simþãmintelor.

Existã justificare pentru o asemenea teamã. Cui nu i s-a întâmplat sã
se deschidã în faþa cuiva ºi apoi sã fie respins? Unii oameni au fost rãniþi atât
de tare, încât au refuzat sã mai încerce aceasta vreodatã. În schimb, ei se
strecoarã în lãuntrul unei cochilii ºi rãmân acolo, pãstrând aparenþa unei cãsnicii
funcþionale, dar negând realitatea.

Un al treilea motiv, pentru care cuplurile nu reuºesc sã comunice, este
acela cã este mai uºor sã-þi ignori ºi sã-þi reprimi ideile ºi sentimentele, decât
sã înveþi cum sã le tratezi într-un mod adecvat. Motivul acesta are strânsã
legãturã cu imaginea pe care o avem despre noi înºine. Dacã crezi cã persoana
ta, sau pãrerile tale, sunt lipsite de orice valoare, atunci de ce sã încerci sã le
împãrtãºeºti ? Cine ar vrea sã audã ceea ce ai tu de spus ? ªi când cel cãruia
i te adresezi te respinge, atunci tabloul este complet. Ajungi la concluzia cã
este mai bine sã te retragi, decât sã fii rãnit.

T â n ã r u l  p e n t r u  c ã s ã t o r i e

( va urma )
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Poezie Poezie

Strategia lui Satana de a mânji sufletul

pastor , Gheorghe Urdaº, Bistriþa

H o l l y w o o d -u l  & s f i n þ e n i a

(va urma)

Se lasã înserarea...
O ultimã razã de soare se mai zãreºte
ªi ea devine tot mai palidã, pânã dispare;
trãgând dupã ea ,arºiþa-nãbuºitoare.
În urma ei,un aer limpede ºi rãcoros, pluteºte...
Umbrele lungi ce înzestrau cerul au dispãrut;
Totul este ascuns ori îngropat în umbra de amurg.
Din când în când, prin ziduri se aude
câte un geamãt ori un strigãt plângãtor;
Vântul e slab,dar trage dupã el un geamãt sfâºietor...
     -Samaria-i de Sirieni asediatã;
zilele s-au scurs, hrana a devenit tot mai rarã
dar eliberarea nu vrea sã aparã...
     -În aceastã searã de groazã,
în afara zidului, înconjuraþi de Sirieni,
patru leproºi, la limita puterilor, gemeau ºi ei...
Ultima fãrâmã de hranã,era de mult mâncatã
iar viaþa, de moarte era acum aºteptatã.

Se lasã înserarea... Aºa stând lucrurile este potrivit  în acest context sfatul dat de Isus în discuþia
legatã de privirea din care derivã pofta: �Dacã ochiul tãu cel drept te face sã cazi în
pãcat, scoate-l ºi leapãdã-l de la tine ��

O interpretare greºitã a acestui text va conduce la o înrãutãþire a stãrii
pãcãtoºilor. Cu siguranþã cã Isus nu vorbea de aplicarea literalã a poruncii, deoarece
prin aceasta nu era eliminatã  sursa pãcatului. Isus vorbea despre lucrurile asupra
cãrora se focalizeazã privirea noastrã. Dacã ochiul priveºte la ceva care este  capabil
sã facã mintea  sã gãzduiascã pãcatul , Domnul spune cã trebuie luatã cea mai
drasticã mãsurã pentru ca scenele acestea sã fie îndepãrtate dinaintea ochilor.
Continuând acest gând, dacã este un aparat TV care �nu poate fi controlat �, este
mai bine sã fie înlãturat decât sã ajungem sã ne pierdem mântuirea fiind duºi zilnic
în pãcat prin existenþa lui.

Efectele filmelor nu se propagã  doar asupra memoriei ci ºi asupra stilului
de viaþã ºi asupra practicilor din viaþã tot atât de bine. Expunerea continuã la televiziune
a scenelor inumane de cruzime, a creat un climat de uimitoare indiferenþã faþã de
aproapele.

Spre exemplu un telespecator devotat TV va plânge ºi va fi afectat profund la
o secvenþã de crimã bine regizatã într-un serial de larg interes, dar va fi indiferent
faþã de moartea unuia dintre vecinii sãi, sau nepãsãtor la anunþul buletinului de ºtiri
care vorbeºte despre mii de oameni care au murit în urma rãzboiului în anumite
pãrþi ale lumii.

Principii ºi întrebãri de bazã
Fiecare creºtin sincer, conºtient de realitãþile constatate mai sus despre TV

trebuie sã þinã seama de câteva principii ºi sã-ºi punã câteva întrebãri fundamentale:
1.�Stabileºte-þi afecþiunile tale asupra lucrurilor de sus � Coloseni 3,2 (engl.)
2.�Privind noi suntem schimbaþi � Ceea ce privim va influenþa inevitabil viaþa ºi
caracterul nostru E.G.White, Solii cãtre tineret, p.282 engl.
3. Þine departe de cãminul tãu orice influenþã care nu este producãtoare de bine.
E.G.White , Cãminul Advent,  p.411 engl.
4.Recunoaºte despre tine însuþi cã poþi fi un creºtin �mult mai puternic, mai fericit ºi
mai creativ fãrã TV.�, Madlyn Hamblin, Adventist Review, June 11 ,1981,  p.536
5.�Nu voi pune nimic rãu înaintea ochilor mei; urãsc purtarea pãcãtoºilor, ea nu se
va lipi de mine �. Psalm 101,3

6.� Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deºarte� Ps.119,37

-continuare-
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de Emanuela Eisenhardt

Poezie Poezie

Ce avem de fãcut?...se întrebau îngrijoraþi
deºi erau lepãdaþi, înconjuraþi ºi-aproape leºinaþi...
Dacã intrãm în cetate, nu ne va folosi la nimic,
dacã rãmânem aici noi vom muri de foame;
deci moarte de rãmânem ºi de plecãm tot moarte.
Ce avem de fãcut?...mai este oare o altã posibilitate?...
Gãsind o ultimã ºansã de scãpare,
s-au hotãrât s-o punã-n aplicare;
cãci totul era limitat, doar între moarte ºi salvare.
Sã ne predãmSirienilor, poate vom afla îndurare
iar dacã nu,tot moartea ne aºteaptã-n cale.
Dar peste tot domneºte liniºtea,
nu se aude nici un zgomot; oare ce o fi asta?...
Cu grijã, ei se târãsc de la un cort la altul
dar ,aceeaºi constatare;Sirienii au fugit ºi au lãsat totul.
Ca niºte lupi flãmânzi ei se-ospãteazã bine;

În timp ce conºtiinþa le ºopteºte: �Nu facem bine...�
Sã mergem dar sã ducem vestea bunã,
acelora ce în cetate aºteaptã doar sã moarã;
sã ne-ntãrim ºi sã-l mãrim pe Dumnezeu,
ce-a coborât la noi în astã searã.

�Geneza, capitolul 22�
(prima parte)

La Mamre în rãcoarea zilei,
Sub acel stejar frumos,
Au coborât din cer trei îngeri,
La Avraam cel credincios.

Avraam, copii n-avea,
Spre a le lãsa de moºtenire
Credinþa sa farã patã.
Dar, îngerii îi dau de ºtire:

- O, Avraame, ia aminte
Ceea ce-þi vom spune þie:
Noi, am coborât din ceruri,
Sprea-þi aduce o bucurie !

La anul pe vremea aceasta
Vei avea un copilaº !
Averea ºi credinþa ta
De moºtenire lui sã-i laºi !

ªi acum... priveºte sus pe cer:
Vezi, se pot oare numãra
Stelele cât sunt de multe ?
Aºa va fi sãmânþa ta !

La timpul hotãrât de îngeri,
Avraam are fecior,
ªi-l iubea ºi-i era drag
Ca ºi lumina ochilor.

O, ce casã fericitã !
Bãtrâna mamã cu cât drag
Cu câtã grijã ºi iubire
A crescut ea pe Isaac.

Nopþi întregi a stat de veghe
Mulþumind lui Dumnezeu
Rugându-se pentru Isaac
Sã-l fereascã de orice rãu.

Comoara sufletului lor
Dãruit de cãtre cer,
Toate comorile din lume
Nu se-asemãna cu el.

Aºa Isaac se fãcu mare,
Trecând prin copilãrie,
Sara ºi cu Avraam,
Nu mai puteau de bucurie.

de Dumitru Fuierea, Gheorghe Doja
culeasã de Lenuº ªerban, Gura Vãii

Poezie Poezie
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Poezie Poezie

Þânþarul
o lipitoare a întâlnit pe cãrare
ºi-i spuse,
luând cuvântul
ºi fãcând, aºa...
pe sfântul:
�Ce faci tanti ªmecherie,
tot aceeaºi meserie
mai practici ?
Chiar ºi acum
când, toþi, mergem pe alt drum ?
Ia schimbã-þi firea cãscato,
cã vrem sã intrãm în NATO !..
Tu, tot sânge sugi cu trompa
când intrãm în Europa.

Priveºte ºi tu la soare
c-ai rãmas în urmã tare...
Fuge lumea tot în goanã
de tine,
ca de-o Satanã !
Suge sirop, vin tãiat,
coca-cola sau prigat !
Nu vezi ?
Omenirea plânge !...
Nu mai mânca, soro, sânge !

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

Fabula �sfãtuitorului�

Nu ºtiu,
Oare-þi este teamã
sã fii vegetarianã ?
Uite câte ierburi sunt
pretutindeni pe pãmânt.
Dacã pofta-þi stãpâneºti
tu, mai mult o sã trãieºti !
Lasã omul mãi �omida�
cã te-mbolnãveºti de SIDA !..�

ªi spunând asta,
þânþarul,
bâzâind ca ºi mãrfarul,
dupã un scurt maraton
se opri pe un biet om
ºi-uitând de �congresul� tras
l-a înþepat chiar pe nas
ºi-apoi fugi,
batã-l vina,
de la locul cu pricina...

Morala:
Unii, regula da aur
o vând altora, pe linte...
Isus spune: �Þine minte,
dacã vrei sã fii în Rai,
priveºte frate la bârnã
ºi nu mai privi la pai.

Iubirea lui Isus
Iubirea lui Isus e tot ce ne-a salvat
Din astã lume, plinã de pãcat.
El din iubire s-a jertfit
ªi pentru noi s-a rãstignit.

Pe când trãiam pierduþi în lume,
Tu din iubirea Ta ce mare
Ne-ai întors din calea rea,
Cu-a-ta iubire salvatoare.

Ascultã Doamne astãzi a noastrã rugãciune,
Condu-ne Tu azi pasul în toate cele bune,
Iartã-ne Tu azi trecutul nostru pãtat
ªi ajutã-ne s-avem un viitor curat.

O, scump Isuse, Tu de moarte ne-ai scãpat,
Ne-ai îngropat trecutul ºi totul s-a uitat
Ajutã-ne sã biruim ispitele din cale,
Ca numele nostru sã fie scris în cartea vieþii Tale.

Deci azi cu bucurie, spre Tine noi privim
ªi-Ti mulþumim din suflet, cãci mult noi Te iubim.
Dorim ca viaþa toatã sã o predãm doar Þie,
Primeºte viaþa noastrã, ºi schimb-o pe vecie!

Alina Ianole, Borcea
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Rugãciunea cãtre Dumnezeu este cel mai mare privilegiu al omului.
Dumnezeul Bibliei este Atotputernic ºi Atotºtiutor. El ne adreseazã invitaþia
binevoitoare de a comunica cu El, de a veni în prezenþa Lui prin porþile rugãciunii,
fãgãduindu-ne acces la înþelepciunea, conducerea ºi puterea Sa. �Dacã poporul
Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga ºi va cãuta Faþa
Mea ºi se va abate de la cãile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta pãcatul
ºi-i voi tãmãdui þara�. 2 Cronici 7:14. Creatorul trimite fiecãrui om acest cuvânt:�Veniþi
totuºi sã ne judecãm, zice Domnul�. Isaia 1:18. Apoi zice iarãºi: �Pe cel ce vine la
Mine nu-l voi izgoni afarã�. Ioan 6:37.

Rugãciunea este cea mai puternicã formã de energie cunoscutã de om.
Rugãciunea a deschis o cale prin Marea Roºie, a împãrþit în douã pãrþi râul Iordan,
a scos un râu de apã din stânca de piatrã, a dãrâmat zidurile puternice ale cetãþii
Ierihon, a oprit soarele din mersul sãu, a închis gura leilor din Babilon în faþa lui
Daniel, a fãcut inofensivã vipera de pe mâna lui Pavel în Malta, a închis cerurile sã
nu plouã 42 de luni, a vindecat pe bolnavi, a înviat morþii, a deschis uºile închisorii,

tremurã la sunetul unei rugãciuni fierbinþi�. Aceasta fiind adevãrat, Biserica trebuie
sã paralizeze acþiunile diavolului ca el sã piardã puterea asupra lucrãrii lui Dumnezeu
ºi a copiilor lui Dumnezeu. Este timpul sã zicem împreunã cu apostolii: �Noi vom
stãrui necurmat în rugãciune�. Faptele Apostolilor 6:4.

3.LEGEA RUGÃCIUNII
Geniul omului a legat continentele prin minunatele invenþii ale secolului al

douãzecelea. Prin iubirea Sa, Dumnezeu a legat cerul ºi pãmântul prin intermerdiul
rugãciunii. Dupã cum existã legi ºi reguli în domeniul electronicii ºi electricitãþii,
la fel existã lege ºi în domeniul rugãciunii. O rugãciune primeºte rãspuns deoarece
legea rugãciunii a fost aplicatã. Când o rugãciune nu primeºte rãspuns acolo au
fost infracþiuni sau violãri ale legii rugãciunii. Legile rugãciunii sunt reale, definite
ºi sigure ca ºi legile naturii. Cercetând ºi urmând legile din domeniul atomic,
oamenii de ºtiinþã au descoperit puteri pânã atunci nevisate. La fel cum existã
puteri nelimitate venind din domeniul naturii când tainele ei sunt descoperite ºi
legile ei ascultate, tot aºa, o putere mai mare e posibilã în domeniul spiritual.

Rugãciunea adevãratã este cea mai mare forþã în univers. Care este legea
de baza a rugãciunii? Pentru ca sã te rogi cu succes trebuie sã fii un adevãrat
creºtin credincios. Rugãciunea opereazã în acord cu voinþa lui Dumnezeu. Iatã o
stâncã tare, un principiu de baza. Voinþa lui Dumnezeu este legea tuturor legilor.
Dup cum curentul electric porneºte de la generator (dinam) la fel legea rugãciunii
îºi are izvorul în voinþa lui Dumnezeu. Rugãciunea trebuie sã fie în acord cu voinþa
lui Dumnezeu. �Indrãzneala pe care o avem la El este cã, dacã cerem ceva dupã
voia Lui, ne ascultã�. 1 Ioan 5:14.�ªi Cel ce cerceteazã inimile ºtie care este
nãzuinþa Duhului; pentru cã El mijloceºte pentru sfinþi dupã voia lui Dumnezeu�.
Rom. 8:27. Voia lui Dumnezeu este ca oamenii sã se roage. În repetate rânduri ni
se cere sã ne rugãm. �Cheamã-Mã ºi-þi voi rãspunde; ºi îþi voi vesti lucruri mari,
lucruri ascunse, pe care nu le cunoºti�.

Ieremia 33:3. �Voi Mã veþi chema ºi veþi pleca; Mã veti ruga ºi vã voi ascultã�.
Ieremia 29:12. �Cãutaþi pe Domnul câtã vreme se poate gãsi; chemaþi-L câtã
vreme este aproape�. Isaia 55:6.

�Isus le-a spus o pildã, ca sã le arate cã trebue sã se roage necurmat ºi sã
nu se lase�. Luca 18:1. �Rugaþi-vã neîncetat�.1 Tesaloniceni 5:17. Sunt multe alte
texte în Vechiul ºi Noul Testament prin care ni se porunceºte sã ne rugãm.
Rugãciunea este voinþa lui Dumnezeu.

va urma

RUGÃCIUNEA - CHEIA ÎN MÂNA CREDINÞEI

Foaie pentru cãutãtorii de adevãr
�Cercetaþi Scripturile, pentru cã socotiþi cã în ele aveþi viaþa veºnicã, dar tocmai ele

mãrturisesc despre Mine.� Isus Hristos, Evanghelia dupã Ioan, 5:39

Numãrul 28 (41)
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a rezolvat probleme ºi a fãcut puternici pe cei slabi. Mai multe lucruri au fost
fãcute prin rugãciune decât îºi pot închipui oamenii.

Când cineva se roagã el îºi descopere gândurile sale cãtre un Dumnezeu
personal care este plin de milã, compasiune, înþelegere ºi putere. Ce nebunie sã
strigi cãtre zeitãþi care n-au urechi sã audã, inimi binevoitoare, nici o mâna întinsã
plinã cu binecuvântãri. Dumnezeul Bibliei este real. El este infinit în putere.
�Dumnezeu este iubire�.

1.APOSTOLII ªI RUGÃCIUNEA
�Noi vom stãrui necurmat în rugãciune�. Faptele Apostolilor 6:4. Aceste

puþine cuvinte ne ajutã sã cunoaºtem motivul sau secretul marelui succes al
Bisericii primare în câºtigarea sufletelor ºi în propovãduirea învierii lui Isus în
întreaga lume cunoscutã de atunci numai în decursul unei generaþii.

Rugãciunea a fost punctul numãrul unu în programul lor deoarece este
prima în importanþã. Ei nu ºi-au permis în gândirea ºi activitatea lor sã acorde
primul loc lucrurilor secundare. Erau probleme de rezolvat, biserici de zidit, bolnavi
de vizitat, adunãri de þinut, ajutoare bãneºti de strâns ºi multe alte importante ºi
presante detalii care ocupau multe ore ºi chiar zile.

 Rugãciunile Bisericii primare se urcau la Dumnezeu ca un miros plãcut.
Rugãciunea era lozinca lor. Pentru a convinge pe Anania cã Saul din Tars a fost
cu adevãrat convertit la creºtinism, Domnul i-a zis: �Iatã, el se roagã�. Faptele
Apostolilor 9:11. Numai oamenii sinceri ºi onesti se roaga în tainã (în ascuns).
Cineva poate predica despre false motive. Altcineva poate scrie cãrþi ºi poate
vorbi, semãnând ascultare pentru lucrurile bune ºi totuºi sã fie un Iuda
Iscarioteanul. Dar un om care adesea merge în cãmãruþa lui ºi îºi goleºte sufletul
în faþa lui Dumnezeu este cu adevãrat convertit. Insuºi Domnul aprobã rugãciunea
ca o dovadã a convertirii. �Iatã, el se roagã�. Experienþele rugãciunilor primei
Biserici sunt modele pentru Biserica rãmãºiþei. Rugãciunile ºi realizarile lor au
fost scrise pentru încurajarea ºi povãþuirea noastrã.

2.EXEMPLE ªI MIJLOCITORI PE LÂNGÃ DUMNEZEU
Profetul Isaia zugrãveºte pe Dumnezeu, mirându-Se de ce poporul Sãu

se roagã aºa de puþin. Dumnezeu �Se mirã ca nimeni nu mijloceºte.� Isaia 59:16.
Când Lot ºi locuitorii Sodomei erau ameninþaþi cu distrugerea, Avraam a intervenit
pe lângã Dumnezeu sã cruþe pe cei drepþi, despre care el credea cã ar exista
între ei. Începând cu cincizeci, el a ajuns tot mai jos ºi la sfârºit a zis: �Sã nu Te
mânii, Doamne, dacã voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate cã se vor gãsi
în ea (în cetate) numai zece oameni buni.� ªi Domnul a zis: �N-o voi nimici,
pentru cei zece oameni buni.� Avraam a fost un mijlocitor credincios.

Cand Israel a pãcãtuit atât de grav fãcând viþelul de aur ºi închinându-se

înaintea lui, Dumnezeu ar fi vrut sã-i distrugã complet dacã Moise n-ar fi mijlocit.
Scriind despre aceastã experienþã, el zicea: �Cãci mã îngrozisem la vederea mâniei
ºi urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastrã, pânã acolo încât voia sã vã
nimiceascã. Dar Domnul m-a ascultat ºi de data aceasta. Domnul de asemenea
era foarte mâniat ºi pe Aron, aºa încât voia sã-l piardã ºi eu m-am rugat atunci ºi
pentru el�. Deuteronom 9:19-20. Nu a fost o rugãciune întâmplãtoare pe care Moise
a fãcut-o, ci el a stãruit ºi a continuat sã se roage pentru Israel patruzeci de zile. El
spune: �M-am aruncat cu faþa la pãmânt înaintea Domnului: patruzeci de zile ºi
patruzeci de nopþi, m-am aruncat cu faþa la pãmânt pentru cã Domnul spusese cã
vrea sã vã nimiceascã�. Deuteronom 9:25. În timpul celor patruzeci de zile ºi nopþi
rugãciunile ºi mijlocirile sale în favoarea lui Israel deveneau din ce în ce mai fierbinþi
pânã când, în apeluri insistente, el striga: �Ah, poporul acesta a fãcut un pãcat
foarte mare... Iartã-le acum pãcatul! Dacã nu, atunci, ºterge-mã din cartea Ta, pe
care ai scris-o�. Exod 32:31-32. Cu adevãrat ºi Moise a fost un mijlocitor credincios.
Dacã Dumnezeu �se mirã� de lipsa de mijlocitori în timpul lui Isaia, cum trebuie sã
fie mirarea Sa faþã de puþina dorinþã de rugãciune care este astãzi între noi, când
foarte puþini se trezesc sã se alipeascã de Dumnezeu. �Nu este nimeni care sã
cheme Numele Tãu, sau care sã se trezeascã ºi sã se alipeascã de Tine�. Isaia
64:7.

Nu e nimic, absolut nimic de care sã se teamã diavolul aºa de mult ca de
rugãciune, de adevãrata rugãciune. Satana tremurã când omul slab e pe genunchi.
Satana este cel mai mult interesat sã þinã pe membrii Bisericii lui Dumnezeu departe
de rugãciune. Lui nu-i pasã de multele campanii religioase sau alte asemenea
activitãþi care ne ocupã timpul de rugãciune. El nu se teme de dãrnicia noastrã
pentru lucrarea  misionarã, nici de lucrarea noastrã de binefacere cât timp noi ne
rugãm puþin sau deloc. Deºi Satana dispretuieºte Biblia ºi cautã sã ne îndepãrteze
de Cartea Cãrþilor, totuºi el vrea mai bine sã ºtim din memorie capitole întregi, decât
sã avem comuniune cu Dumnezeu prin rugãciune. S-a spus pe bunã dreptate cã:
�Satana râde de eforturile noastre, îºi bate joc de înþelepciunea noastrã, dar tremurã
când ne rugãm�.

 Noi toþi am citit cãrþi despre rugãciune, dar acestea nu iau locul rugãciunii
noastre. Rugãciunea este putere. Adevãrata rugãciune poate face tot ceea ce
Dumnezeu poate face. Rugãciunea credinþei miºcã braþul Atotputernicului Dumnezeu.
Rugãciunea ne þine pe calea iubirii lui Dumnezeu. �Rugãciunea schimbã lucrurile ºi
schimbã pe oameni�. Puterea lui Dumnezeu poate duce cu succes bãtãlia împotriva
pãcatelor moºtenite sau cultivate ºi aceastã putere este pusã în acþiune prin
rugãciune. Biserica de astãzi nu are nevoie de mai multe campanii religioase, de
noi metode, de invenþii tot mai senzaþionale, ci de putere de sus. Iar aceasta va veni
cu adevãrat când ne rugãm. Ni s-a spus de multe ori cã �întreaga oºtire a lui Satan
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