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Personalitãþi istorice
(rebus pentru avansaþi)

Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Orizontal: 1)Savant grec (284-202 î.Hr.).
S-a impus prin evantaiul larg al
preocupãrilor sale: matematicã,
astronomie, geografie, istorie, filologie,
istorie literarã. 2)Om de ºtiinþã sosit la...
Betleem - ...ºi unul mai mare peste Schit.
3)Poet comic latin (250-184 î.Hr.) A scris ºi
�Comedia mãgarilor� - Nume biblic având
semnificaþia de �cap chel�. 4)Bãrbaþi
(pagina trei a Bibliei, la subsol) - Var stins..!
5)Împãrat roman (284-305 care îºi începe

cariera militarã ca simplu soldat ºi are ca tovarãº de arme pe Maximinian. 6)Un �mai
mare� peste adâncurile de ape - La intrare în Municipiu..! 7)Cel mai mare poet liric ºi
dramaturg indian, de limbã sanscritã (320-400). 8)Lede..! - Începe Ungaria ! - Prima
mare doamnã. 9)Cei de lângã noi - Pasãre cu un penaj deosebit. 10)Primul împarat al
lui Israel - A linia.
Vertical: 1)Filozof grec presocratic (490-430 î.Hr.) Participã la rãsturnarea regimului
oligarhic. Se presupune cã a pierit aruncându-se în craterul vulcanului Etna. 2)Începe
raliul! - A expune un corp acþiunii unei radiaþii. 3)Tiran (316 î.Hr.), apoi rege al Siracuzei
(304-289 î.Hr.). 4)Animale folosite ºi în rãzboi - Gel..! 5)Duºmãnos - ... ºi brutal. 6)Sete..!
- Lucrare de primãvarã în agriculturã. 7)Istoric latin (55-107), din vremea lui Traian -
Cetatea lui Avram. 8)Nero, fãrã cap ! - A cãdea amurgul. 9)...Marcus Cocceius (30-98),
împãrat roman, unul dintre beneficiarii regimului lui Nero, exilat de Domiþian câteva
luni la Tarent - Ave! 10)Perenã, veºnicã - Mare preot la Ierusalim (Ioan 18:13).
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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.
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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
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

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

· Evanghelia prin Internet
· Biblia Cornilescu Online
· Seminarii biblice online, Scrierile E.G.White Online
· Net �98, Net�99, Fapte 2000 pe Internet în româneºte
· Comunicare în toatã lumea
· Creare si gãzduire de pagini WEB pe Internet pentru Biserici

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

043.230830.

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

VERIFICAÞI  TEMPERATURA DVS. SPIRITUALÃ!
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Interviul lunii...

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Salatã de sfeclã roºie rasã
Sfeclã roºie, hrean, zahãr, oþet, sare.
Sfecla se fierbe, se curãþã, iar dupã ce s-a rãcit se dã

printr-o rãzãtoare mãruntã. De asemenea, se rade hreanul, în
proporþie de 1/15 faþã de cantitatea de sfeclã, se amestecã
împreunã ºi se adugã puþin zahãr, oþet ºi sare dupã gust.

Se poate servi imediat sau se poate pãstra mai mult timp într-un borcan
închis ermetic.

Rezolvare rebusului �X�
Orizontal:1)Digresiune; 2)Meteoric; 3)NA-Cades; 4)Ana-Nil-MI; 5)Mara-

Þap; 6)Interesatã; 7)Tia-EN-Sem; 8)AA-Afta-Ia; 9)Greaþã; 10)Directorat.
Vertical:1)Dinamitard; 2)Anania; 3)GM-Artã-GR; 4)Rec-Ae-Are; 5)Etan-

Refec; 6)Sedimentat; 7)Ioel-Ato; 8)Urs-Tas-Ar; 9)NiI-Matei; 10)Echipament.

trad. Norel Iacob, student Teologie
http://www.tagnet.org/camera_de_sus

norelicb@fx.ro

M-am nãscut la 7
decembrie1939 în Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi. ªcoala
Primarã ºi liceul le-am frecventat
în oraºul natal. Fiind dupã cel de-
al doilea rãzboi mondial ºi în
timpul instaurãrii comunismului, în
programa ªcolii nu era inclusã
muzica, iar cãrþile pentru diferitele
materii de studii erau traduse din
ruseºte. În liceu, îmi amintesc de
un profesor de muzicã, destul de
talentat, care încerca sã ne adune
dupã ore ºi sã facã un ansamblu
coral cu cei interesaþi.

Când eram in clasa a
cincea am primit o vioarã de la
un unchi. Pãrinþii fiind sãraci, nu
mi-au putut asigura educaþie
muzicalã. Singurul contact cu
muzica a fost prin Biserica
Adventistã din Severin. Soþia
pastorului Irod, sora Olga Irod, a
organizat un cor mixt, pe care-l
ascultam cu plãcere ºi eram
captivat de sonoritatea armonicã
a vocilor. Prin anii 50, s-a
organizat o micã orchestrã de
viori.

compozitorul Valeriu Burciu
De vorbã cu...

Un tanar mai mare decât
mine, fãcând parte din aceastã
orchestrã, ºtiind cã am o vioarã,
venea dupã servici ºi-mi arãta ce
învãþa el la vioarã. Aºa am
învãþat notele muzicale ºi cum sã
formez sunetele muzicale în
poziþia 1 la vioarã. În vacanþa de
varã de dupã clasa a ºasea, m-
am hotãrât sã cânt la vioarã toate
imnurile din cartea de cântãri.
Aceasta a fost prima mea
metodã de vioarã ºi aºa am
descoperit cântarile care se
cântau gresit.

Îmi plãcea pianul ºi
harmoniul ºi zãboveam pe lângã
cei care fãceau repetiþie, cãutând
sã învaþ notele în cheia de bas.
ªi le-am invãþat.

La 14 ani am primit
botezul, fiind poate singurul grup
de candidati care au fost
botezati public, deoarece dupa
1953, daca-mi amintesc bine, nu
se mai permiteau botezuri cu
usurinta. Când eram de 14-15
ani, deci dupã botez, am fost
admis în cor, la bas.

falºi, fãcuþi de mâini omeneºti, rãzboi,
vãrsare de sânge, crima, cruzime,
perversiune sexualã ºi lãcomie au frânt
inima lui Hristos. Rãceala noastrã i-a
frânt inima ºi acum îl îngheaþã de tot.

Noi, creºtinii satisfãcuþi, mulþumiti
de sine pe dinafarã, dar în interior
suferind incã de apatie! Noi, care ne
rugãm �Dã-ne compasiune pentru
lumea pierdutã� ºi apoi nu sacrificãm
câþiva lei pentru nevoile altuia... Noi,
care avem bani, informaþie ºi puterea
sã ducem vestea bunã oricãrei fãpturi
ºi încã n-am    facut-o. Noi, care
spunem cã-i iubim pe cei pierduþi, dar
neglijãm sã-i spunem unui om mãcar,
despre Salvatorul iubitor. Dragostea lui

Isus zace îngheþatã pe buze care
ar trebui sa fie calde vorbind pentru
El.

Doamne, ne dãm jos acum
veºmintele strãlucitoare de mândrie
ºi îndreptãþire de sine ºi le punem
la picioarele Tale, lãsând sã se vadã
zdrenþele dezgustãtoare de
dedesubt. In nevoia noastrã,
plângem îngenunchiaþi: �Þi-a fost
mai frig decât atât din cauza noastrã,
Doamne?�. ªi plângem amar, pentru
cã ºtim cã Þi-a fost...

Camera de Sus
continuare din pagina 7
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Interviul lunii...

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890Mesaje primite pe Internet

Evanghelia
prin

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

Uniunea Adventistã Românã
http://www.adventist.ro
�Internet spre Cer�, Slobozia
http://www.intercer.ro
Biblia Cornilescu Online
http://www.intercer.ro/biblia
Scrierile E.G.White Online
http://www.intercer.ro/egw
Biserica Adventistã Deva
http://www.intercer.ro/deva
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/

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
�CONCELEX�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/concelex
�Millennium Tour�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/millennium-tour

Imi plãcea poezia ºi
doream sã pun pe muzicã
poezii creºtine.

N-aveam habar de
armonie, dar intuisem cã alto
este mai jos de sopran ºi
basul mai jos de tenor. Când
am terminat liceul (la 17 ani,
deoarece era dupa modelul
din rãsãrit doar cu 10 clase),
aveam 3 cântãri compuse.

In 1957 eram elev la
ªcoala Sanitarã Pitar Moº,
secþia Asistenþi Medicali de
Laborator. Mergeam la
Biserica Popa Tatu din
Bucureºti, unde Horst Gehann
era dirijor ºi m-a admis în cor.
I-am arãtat compoziþiile ºi mi-
a spus cã am talent, dar
trebuie sã citesc despre
armonie. Cineva mi-a
împrumutat �Tratatul de
Armonie� de Marþian Negrea
ºi am început adevãrata
muncã pe ogorul muzicii. Mi-
am refacut cântãrile ºi Horst
a programat una din ele la o
repetiþie de cor, iar apoi a fost
cântatã la serviciul divin.
Aceasta mi-a dat aripi ºi nu
m-am mai despãrþit de
compoziþie.

În 1965 am intrat printr-o
minune la Conservator. Cu altã
ocazie voi povesti aceastã
experienþã. La Armonie am avut
pe maestrul Dan Costantinescu
ºi la Dirijat Cor, în anul 1 ºi 4 pe
Maestrul Marin Constantin.

 In 1966, sora mea, Ana
Burciu, s-a cãsãtorit la Urleta,
Prahova. La nunta ei, am facut
cunoºtinþã pentru prima datã cu
corul comunitãþii Urleta. În cor
erau numai tineri. M-am rugat
acolo ºi atunci: "Doamne, oare
îmi vei da ºi mie un cor de tineri
vreodatã? Numai Tu poþi sã mã
ajuþi." El mi-a ascultat
rugãciunea!

Pe 3 septembrie 1967, în
aceeaºi bisericã adventistã din
Urleta am avut cununia
religioasã împreunã cu Valeria
Marin (devenitã Burciu).

Când m-am întors în
octombrie la Conservator, am
aflat cu uimire cã Maestrul Marin
Constantin era urletean ºi rudã
pe departe cu soþia mea. În
1970, la terminarea Studiilor am
cerut repartizarea la ªcoala
Proviþa de Jos. Multe experienþe
am avut la aceastã ºcoala, cãci
a început lupta pentru Sabat

Roland Paraschiv, director Comunicaþii, Conferinþa Muntenia.
�Am vizitat paginile de la Intercer ºi cred cã ne reprezinte foarte bine
ca Bisericã. Mã bucur pentru aceastã iniþiativã ºi vã doresc
binecuvântare!�
Eugen Profir, pastor, Tecuci. �Felicitãri pentru aceastã acþiune!
Dumnezeu sã vã ajute ca prin acest mijloc sã adãugaþi boabe
preþioase în grânarul Cerului!�
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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

interviu realizat de Lucian Mihãilescu

London, England...[ANN]
Chiar mai bunã decât pâinea albã
feliata este pâinea din cereale
integrale, potrivit unei noi campanii
de sãnãtate din Marea Britanie.
Schimbarea în a consuma hrana din
cereale integrale ºi pâine care sã
foloseascã toate cele trei pãrþi ale
cerealelor, inclusiv coaja ºi germenii
- ar putea salva pânã la 24.000 de
vieþi numai în Regatul Unit.

Mai mult de 50 de studii
ºtiinþifice au demonstrat cã o dietã
bogatã în asemenea alimente
poate reduce riscul bolilor de
inimã ºi a cancerului pânã la 30%.

În plus, un sondaj recent a
relevat cã 54% dintre oameni nu
ºtiu ce sunt cerealele integrale ºi
77% n-au verificat ce ingrediente
sunt în hranã, în timp ce 72%
spun cã ei ar mânca mai multã
hranã din cereale integrale dacã
ar fi siguri de beneficiile aduse.
Guvernul britanic a anunþat recent
cã bolile de inimã ºi cancerul se
aflã în topul preocupãrilor sale în
domeniul sãnãtãþii.

Ce este mai bun decât pâinea în felii?
�Noi aplaudãm aceastã

nouã iniþiativã din Regatul Unit,�
spune Stoy Proctor, expert în
nutriþie ºi director cu sãnãtatea al
Bisericii Adventiste de Ziua a
ªaptea Mondiale.� De mulþi ani
adventiºtii au susþinut avantajele
unei diete vegetariene, in special
consumarea cerealelor integrale
ºi a alimentelor nerafinate.
Dovezile ºtiinþifice aratã cã
alimentaþia aºa cum Dumnezeu
a dat-o lui Adam ºi Evei chiar de
la început este foarte bunã pentru
noi toþi.�[Jonathan Gallagher].

(altãdatã despre aceste
experienþe). Din acel an, am
început activitatea intensã cu
corul comunitãþii ºi s-a format
o orchestrã de coarde.

Copiii ºi tinerii erau
foarte interesaþi în muzicã. Cu
cunoºtinþele mele limitate de
vioarã, am fost de folos pentru
câþiva tineri. De asemenea, o
tânãrã ºi-a cumpãrat o violã.
Sora ei ºi-a cumpãrat un
violoncel ºi mergea de douã
ori pe sãptãmânã la Ploieºti,
la Universitatea Popularã, sã
înveþe instrumentul. De
asemenea, alþi doi tineri ºi-au
cumpãrat clarinete ºi un altul
un flaut. A trebuit sã aranjez
cântãrile din imnuri pentru
aceastã orchestrã.

Mai târziu, copiii acestor
coriºti, au devenit membrii
Corului Mic din Urleta, cu care
am avut în adevãr satisfacþii
deosebite ºi pentru care am
compus cântece pe texte
biblice. Acest cor a fost audiat
ºi de Maestrul Constantin de
douã ori în anul 1984, înainte
de a pleca în America. Dansul
chiar mi-a spus: "Dacã ºtiam
cã ai un aºa cor, aº fi fãcut totul

sã te împiedic sã pleci. Acum
e prea târziu. Dar în America,
nu vei mai putea avea un astfel
de cor."

Aº fi dorit sã nu fie
adevãrat, dar aºa este. Ultimul
nostru concert, a fost la
începutul lui decembrie 1984
la Comunitatea Brasov.

Interviul lunii...

Valeriu Burciu
locuieºte acum în Spokane,
USA. Ne-am bucurat sã
regãsim douã din cântãrile
dânsului (Psalmul 23 ºi
Psalmul 100) pe caseta
Corului de Camerã �Akord�.
În cãrþile de cântãri de la cor
existã ºi alte cântãri ale
compozitorului Valeriu
Burciu. În numãrul urmãtor
vom citi despre experienþa
deosebitã a admiterii
dânsului la Conservator.

Dorim ca în aceastã
rubricã sã gãzduim relatãri
din vieþile oamenilor ce
lucreazã pentru Dumnezeu.

(va urma)
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II. Muzica religioasã
Continuãm prezentarea descrierii

grupelor în care se poate împãrþi
muzica religioasã liturgicã, pentru
servicii divine.

a) bizantinã (ortodoxã);
b) catolicã;
c) protestantã (reformatã);
d) neoprotestantã.

Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

New Start
SÃNÃTATE

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

Odihna

615

(va urma)

Totul despre muzica religioasã

Scheme de clasificare a muzicii (4)
 Continuare

b) Muzica liturgicã occidentalã
(catolicã) are la bazã missa catolicã
provenitã din muzica gregorianã. Papa
Grigore cel Mare a adus cântarea
bizantinã învãþatã de el la
Constantinopole la sfârºitul sec.VI, pe
când era nunþiu papal în aceastã capitalã
ºi a impus-o în toate þãrile europene
catolice, prin ºcoli speciale de muzicã
religioasã numite Schola Cantorum.
Aceastã colecþie -numitã antifonar-
cuprindea psalmii biblici puºi pe o
muzicã austerã, lipsitã de cãldurã, dar
solemnã, aproape nepãmânteanã; era
singura muzicã acceptatã la slujbele
religioase din Europa occidentalã.
Neexistând un sistem de scriere
muzicalã ea s-a transmis prin  memorare
de la profesor la elev pânã în sec.XII ºi a
influenþat pe toþi compozitorii de misse,
de cantate sau de oratorii din perioada
Ars Antiqua, Ars Nova ºi pânã în
clasicism.

c) Muzicã liturgicã protestantã
(sec.XVI) are ca mod de manifestare

psalmi ºi corale, cântaþi de întreaga adunare
de credincioºi cu acompaniament de orgã.
Diferenþa dintre psalm ºi coral este cã, în
timp ce psalmul utilizeazã numai doimi,
coralul utilizeazã ºi pãtrimi ºi optimi legate
(aºa numitele melisme). Iatã câteva nume
de creatori celebri de corale: M.Luther,
Jah.Walter cel  Bãtrân, Ludwig Scufl
(colaboratori ai lui Luther), J.Cruger, Eccard,
Agricola.

Creatori de psalmi: Claude
Goudimel, care a scris muzicã pe textele
psalmilor metrizaþi ai lui Clement Marot,
Claude le Jeune, Bourgois.

Spre deosebire de muzica bizantinã
ºi gregorianã care are un caracter pasiv,
contemplativ, descurajant chiar, pentru orice
iniþiativã cât de timidã din partea omului,
aceste imnuri protestante, psalmii ºi coralele,
au un carater mobilizator, optimist, luminos,
plin de încredere în idealul propus de textul
literar. De aceea muzica aceasta ºi cuvintele
pline de speranþã au însufleþit pe reformatori
ºi pe urmaºii lor în focul persecuþiei,
determinându-i în unele cazuri sã-ºi
pecetluiascã învãþãtura cu propria lor viaþã.

Marii compozitori protestanþi de mai
târziu (Bach, Telemann, Haydn, Bartholdy)
au dus pe culmi nebãnuite aceste modeste
imnuri, prin prelucrarea lor instrumentalã ºi
orchestralã.

În numãrul urmãtor vom vorbi despre
muzica neoprotestantã.

Universitatea Loma Linda se situeazã
la 60 km. est de Los Angeles.  Facultatea de
Medicinã a acestei universitãþi a pregãtit încã
de la începutul secolului, generaþii numeroase
de medici. Ca la orice facultate de medicinã,
orarul este foarte solicitant.  Visele multor
studenþi care pornesc cu speranþe înalte se
risipesc pe mãsurã ce îºi dau seama cã
cerinþele îi depãºesc.

Un astfel de student a fost ºi Tom.
Tânãr, strãlucitor, energic, el a început bine,
dar foarte curând s-a pomenit într-o mare
încurcãturã.  În încercarea lui de a recupera,
a  început sã se scoale la 4 dimineaþa ca sã
studieze. Dupã ce petrecea toatã ziua la ore
sau la laborator, el rãmânea deseori treaz
pânã dupã miezul nopþii pregãtindu-ºi temele
pentru ziua urmãtoare. Cu toate acestea,
rãmânea tot mai mult în urmã cu materiile.

Într-o zi, în disperare de cauzã, s-a
dus sã cearã sfat de la unul din profesorii sãi.
Acesta ºi-a dat seama imediat despre ce era
vorba ºi ca atare i-a recomandat lui Tom cu
orice preþ, sã doarmã cel puþin 7 ore în fiecare
noapte ºi sã facã 30 de minute de exerciþiu
fizic intens în fiecare zi. Tom a privit cu
neîncredere aceastã sugestie. Era deja în
crizã de timp, cum ar fi putut sã-ºi mai ia încã
3 ore din program ca sã doarmã ºi sã facã
exerciþii?

Pânã la urmã, de voie, de nevoie, a
acceptat sã facã o încercare.  Oricum, nu mai
avea nimic de pierdut.  Spre marea lui
surprindere, în mai puþin de 2 sãptãmâni, notele
lui au început sã se îmbunãtãþeascã!

La sfârºitul anului era printre studenþii
buni ºi a reuºit sã îºi încheie la timp pregãtirea
medicalã.

Mulþi dintre noi suntem asemenea lui
Tom. Munca excesivã, suprasolicitarea ºi
încordarea psihicã, nopþile nedormite sunt con-
siderate ca parte integrantã a vieþii obiºnuite.
Fie cã este vorba de oameni de afaceri, de elevi
sau studenþi, de muncitori la fabricã sau de femei
casnice, toþi, aproape fãrã excepþie, suntem
copleºiþi de obosealã. În societatea modernã,
medicii constatã cã cel mai frecvent simptom de
care se plâng pacienþii în timpul consultaþiilor
medicale este oboseala.

Dar care sunt cauzele oboselii?  Existã
3 cauze mai frecvente:  munca sau efortul fizic
îndelungat, munca sau solicitarea intelectualã
îndelungatã ºi  somnul insuficient.  Sã intrãm
puþin  într-un laborator de cercetãri ºi sã vedem
ce putem învãþa dintr-un experiment simplu.

De data aceasta �voluntarul� care ne
va servi drept material de experienþã va fi o
broascã.  Dupã ce o vom anestezia, îi vom face
douã teste.  În cadrul primului test, electrozii sunt
conectaþi la unul dintre muºchii extensori ai
piciorului.  La anumite intervale de timp se aplicã
un stimul electric iar rezultatele se înregistreazã
cu un poligraf. Acesta înregistreazã fiecare
contracþie muscularã sub forma unei linii trasate
de o peniþã.  Înãlþimea liniei înregistrate pe hârtie
este proporþionalã cu intensitatea contracþiei,
cu cât contracþia este mai puternicã cu atât linia
va fi mai înaltã.

(va urma)



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 3, Martie 2000

14 7

El are nevoie ºi de tine
Matei 24:14 - Dorim cu adevãrat revenirea cât mai curând a Domnului

nostru? Dorim noi cu ardoare încheierea istoriei pãcatului, sfârºitul suferinþei, al
grijilor ºi al morþii? Dorim noi, pãmântenii sã reintrãm în armonia desãvârºitã a
Universului? Simþim noi nevoia iminentã a restaurãrii Împãrãþiei veºnice a lui
Dumnezeu?

Rãspunsul pe care-l dãm fiecare la aceste întrebãri, nu se poate rezuma
doar la cuvinte, rãspunsul acesta se cere dat prin fapte, se cere dovedit practic.
Ce fac eu ca sã grãbesc întâlnirea cu Isus ? Care este aportul meu în rãspândirea
Evangheliei în toatã lumea ? Acesta este mandatul încredinþat Bisericii. În Matei
28:18-20 citim ultimele cuvinte ale lui Isus, înainte de a Se înãlþa la cer. Aceasta
înseamnã cã sunt cuvinte foarte importante. El a trasat într-un mod precis care
este scopul ºi þinta BIsericii Sale de pe pãmânt. Cu alte cuvinte El le-a zis:
�Faceþi cu efect vestea mântuirii pe care v-am oferit-o în dar, duceþi pânã la
marginile pãmântului solia iertãrii ºi a iubirii Mele pentru om. Aceasta este tot ce
aveþi de fãcut pânã vã voi lua Acasã, pânã vom fi din nou împreunã�.

Sã nu uitãm cã Biserica este formatã din indivizi, ca mine ºi ca tine. Aceasta
înseamnã cã Isus are un mandat pentru mine, El aºteaptã ceva de la mine. Dacã
vreþi, El are nevoie de mine. El cautã oameni prin care sã încheie lucrarea: Ezechiel
22:30 p.p. �Caut printre ei un om!�.

Se poate sã fiu chiar eu omul pe care-l cautã Dumnezeu? Are El un plan
personal cu mine? Aºteaptã El ceva chiar de la mine? Cum ?... El are nevoie
chiar ºi de mine ? Da, cu siguranþã, El are nevoie ºi de tine. Mai mult, S-ar bucura
foarte mult ºi chiar S-ar simþi onorat, dacã vei rãspunde chemãrii Sale.

Un Dumnezeu atât de înþelept, Atotputernic, Creatorul ºi susþinãtorul
întregului Univers. Un Dumnezeu infinit de mãreþ, are �nevoie� ºi de mine? Da,
chiar de tine! Acest Dumnezeu mãreþ, a ales ca în privinþa lucrãrii de rãspândire a
Evengheliei sã �depindã� de oameni. Este alegerea Lui. Ar fi putut foarte uºor sã
facã aceastã lucrare prin îngeri, dar nu acesta este planul Lui. Dorinþa lui este ca
pentru rãspândirea Evengheliei sã foloseascã oamenii, pe mine ºi pe tine. Lucrând
pentru alþii, caracterul nostru este modelat ºi desãvârºit. Lucrarea de la om la om,
este cel mai eficient mijloc rânduit de Dumnezeu, pentru desãvârºirea caracterului
ºi pentru încheierea lucrãrii.

de Mihai Goran, Câmpina

(va urma)

Pagina misionarilor

Era o noapte rece de iarnã în Coreea.
O viitoare mamã se îndrepta prin zãpada
îngheþatã înspre casa unei prietene
misionare unde ºtia cã va gasi ajutorul de
care avea nevoie. La micã distanþã de
casa misiunii era un ºanþ adânc peste
care trecea un pod. In timp ce înainta cu
greu, au cuprins-o durerile naºterii. Femeia
a înþeles cã nu putea merge astfel mai
departe ºi s-a aºezat sub pod. Acolo,
singura la picioarele unui pod de lemn,
dãdu naºtere unui bãieþel. Nu avea nimic
cu ea în afarã de hainele groase pe care
le purta.

Una cate una ºi le scoase de pe ea ºi
îl acoperi pe micul ei fiu, înfãºurându-l cu
ele ca într-un cocon voluminos. Apoi,
gãsind o bucatã aruncatã de sac, o trase
pe ea ºi se intinse tremurând istovitã lângã
copilaºul ei.

Urmãtoarea dimineaþã, misionara îºi
conducea Jeep-ul peste pod ca sã ducã
un coº cu mâncare unei familii coreene.
Pe drumul de întoarcere, când se apropia
de pod, vehiculul tuºi ºi muri, rãmas fãrã
combustibil. Ea lãsã Jeep-ul în afara
ºoselei ºi începu sã meargã pe pod înspre
misiune, dar se opri când auzi un scâncet
slab ce venea de dedesubt. Se târî sub
pod ca sã vadã despre ce este vorba ºi
acolo gãsi micul copil, cald, dar flãmând
ºi tânãra mamã îngheþatã lângã el.

Misionara a luat copilul acasã ºi a
îngrijit de el. Când a mai crescut, baiatul
o ruga adesea pe mama sa adoptivã sã-i

Þi-a fost mai frig decât atât?

Camera de Sus

istoriseascã cum l-a gãsit.
La a doisprezecea comemorare a

morþii mamei sale, bãiatul a rugat-o pe
misionarã sã îl ducã la mormântul
mamei. Ajuns acolo i-a cerut sã
aºtepte ceva mai departe cât timp se
va ruga el. Copilul stãtea lângã
mormânt cu capul plecat, plângând.
Apoi a început sã se dezbrace ºi în
timp ce misionara îl privea uimitã,
baiatul îºi dadea jos, piesã cu piesã,
îmbrãcãmintea sa cãlduroasã, lãsând
hainele pe mormântul mamei.

�Cu siguranþã cã nu-ºi va da jos
toate hainele�, se gândi misionara... �va
îngheþa!�. Dar baiatul a dat totul jos,
punându-ºi toate hainele cãlduroase pe
mormânt. Apoi a îngenunchiat
dezbrãcat ºi tremurând în zãpada
îngheþatã. Când misionara se apropie
de el ca sã-l ajute sã se îmbrace, il
auzi plângând ºi strigând cãtre mama
pe care n-o cunoscuse niciodatã:
�Þi-a fost mai frig decât atât pentru
mine, mama mea?�. ªi plângea amar.

Când Hristos a venit pe pãmânt,
S-a dezbrãcat pe Sine de orice hainã
regalã ºi a intrat într-o lume a urii ºi a
indiferenþei reci, pentru cã, pur ºi
simplu, a vãzut cã secole de vieþi
distruse aveau nevoie de un Salvator.

ªi El a murit de inima frântã!
Pãcatul meu ºi al tãu, lunga istorie a
omului închinându-se la dumnezei

continuare în pag.18
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Strategia lui Satana de a mânji sufletul

pastor , Gheorghe Urdaº, Bistriþa

Hollywood-ul & sfinþenia

(va urma)

Atenþie la ceea ce urmãrim! Iatã câteva întrebãri pe care sã ni le punem.
!Cu ce scop urmãrim programele TV? Vã ajutã  la zidirea spiritualã sau

duce la dãrâmarea spiritualului din noi? 1Cor. 14,26. Va influenþa acest program
T.V. sau film mintea mea în mod negativ sau pozitiv în relaþia cu Hristos ? Folosim
educaþia TV pentru a forma biserici ºi familii sãnãtoase?

!Care este originea programelor la care ne expunem? Sunt sub influenþa
lumii? Conþin un stil de viaþã subtil în care dominã pãcatul ? Biblia aratã fundalul de
lucru al Satanei în Ioan 8.44 �Nu stã în adevãr��

!Cui i se dã cinste ºi onoare?  Biblia nu îngãduie cinstirea nici uneia dintre
fiinþele create  1 Cor. 10,31  � Deci fie cã � fie cã � totul spre slava lui Dumnezeu ��

Existã pericolul contaminãrii? Aceastã influenþã se poate extinde de la
programe T.V. la lecturã, la prieteniile ºi tovãrãºiile noastre � 1Cor. 15, 33 �Tovãrãºiile
(programele�) rele stricã � �

!Existã pericolul poticnirii? În timp ce aparatul nu este rãu în sine, felul
cum este folosit ne influenþeazã pe noi ºi pe alþii din preajma noastrã. 1Cor. 8,9 �
Luaþi seama ca nu cumva aceastã slobozenie a voastrã sã ajungã o piatrã de
poticnire pentru cei slabi.�

Nu uita cã eºti strãin ºi cãlãtor ºi într-o zi sã nu regreþi cã prin programele
sau prin filmele urmãrite ai deteriorat relaþia cu Dumnezeul tãu ! 1Petru 2,11.

!În lumina apropiatei reveniri a lui Hristos acest film sau program hrãneºte
pozitiv valorile creºtine ?

 �Noi privim cu toþii cu faþa descoperitã �ºi suntem schimbaþi � 2Cor. 3,18
 Comentând acest concept E.G.White declarã � Este o lege a minþii ca

treptat aceasta sã se adapteze la subiectele cu care este formatã sã se ocupe .
Patriarhi ºi Profeþi, p.596

!Asupra cãrui subiect zãbovesc minþile noastre ?
Un articol din revista Pediatrics concluzioneazã cã mass-media, în special filmele ºi
T.V., au un impact major asupra copiilor influenþând cunoºtinþele, atitudinile ºi
comportamentul lor. Studiul a demonstrat asocierea dintre  vizionarea programelor
TV. ºi patru arii specifice :

1. Comportamentul agresiv al copiilor !
2. Gândire stereotipã în privinþa diferenþelor rasiale ºi sexuale .
3. Scãderea interesului pentru citit ºi activitãþi sociale .

4. Slãbirea sãnãtãþii în atitudini ºi activitãþi obiºnuite .

Dincolo de marea steleleor
locuieºti.
Ai fost cândva aici
printre noi,
Ne-ai iubit desãvârºit
ºi apoi
ai plecat înapoi.
Am învãþat de la Tine a iubi,
A trãi...

Dincolo de marea stelelor,
ne aºtepþi.
Ne pregãteºti la fiecare un loc,
cãci ne doreºti împreunã cu Tine.
Singuri nu suntem fericiþi,
ºi singuri nu ne e bine.

Am învãþat de la Tine-a iubi,
ºi a trãi frumos.
ªi pentru cã tot Tu ne-ai învãþat
cã suntem mai fericiþi împreunã,
Te aºteptãm cu dor sã vii,
ºi sã ne duci cu Tine-acasã,
dincolo de marea stelelor!

Dincolo de marea stelelor

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

�Comunicarea:
problema numãrul
unu a cãsniciei�

Tânãrul pentru cãsãtorie

( va urma )

Poezie Poezie

La vârsta de treizeci ºi unu de ani, Connie
trecea prin cel de-al treilea divorþ. Primul soþ se
dovedise a fi un alcoolic, care se purta urât cu ea. Fred, cel de-al doilea soþ,
poseda un mare potenþial, dar avea, de asemenea, probleme cu alcoolul, îºi
pierduse slujba ºi nu-ºi putea susþine familia. Cel de-al treilea soþ îi fusese, în
repetate rânduri, necredincios. Cum reuºise o femeie sã dea peste trei rataþi în
numai zece ani ?

Rãspunsul este acela cã ea însãºi o ceruse - nu în mod verbal, dar
simþãmântul lipsei valorii personale generase în partenerii ei gândul cã ea nu
se considera demnã de a fi tratatã cu respect. În mod deliberat, dar fãrã sã-ºi
dea seama, Connie îi alesese singurã pe oamenii care aveau sã se poarte urât
cu ea ºi care aveau sã o trateze cu rãcealã ºi lipsã de iubire. Viaþa lui Connie
nu se va schimba, pânã când ea nu-ºi va schimba imaginea de sine.

Al patrulea motiv pentru care cuplurile nu pot comunica este acela cã
nu au reuºit niciodatã sã facã acest lucru cu succes. Ori de câte ori încearcã
sã se deschidã, sunt întrerupþi sau deranjaþi. Vi s-a întâmplat vreodatã ca unul
dintre copii sã alerge la voi cu o �extraordinarã descoperire�,pentru ca voi sã-i
rãspundeþi cu un indiferent ºi plictisit �Da, dragã, e drãguþ !� ? Mesajul transmis
prin aceste cuvinte sunã cam aºa: �Ceea ce tocmai mi-ai împãrtãºit mi se
pare lipsit de importanþã ºi nu mã intereseazã ceea ce te intereseazã pe tine.�

Asemenea experienþe pe care le-am trãit în trecut ne învaþã sã ne
protejãm simþãmintele ºi sã cântãrim cu grijã ce putem ºi ce nu putem împãrtãºi
cu aceia pe care îi iubim. Drept urmare, unii oameni trãiesc asemenea broaºtelor
þestoase: îºi scot cu prudenþã capul afarã ca sã ia aer, doar pentru a ºi-l trage
imediat înapoi când pare cã se apropie vreun pericol. În cele din urmã, ei ajung
sã petreacã mai mult timp înãuntru decât afarã din propria carapace. O fi
întuneric înãuntru, dar mãcar sunt în siguranþã!

În orice serie de discuþii dintre soþi, fiecare conversaþie este supusã atât
implicaþiilor prezente, cât ºi influenþelor din trecut. Influenþele prezente sunt
reprezentate de încercãrile curente de a comunica ºi înþelege, dar conversaþiile
din prezent sunt, de asemenea, influenþate ºi de neînþelegerile ºi dezamãgirile
din întâlnirile trecute. Cu cât au fost mai mari ofensa ºi mânia din trecut, cu
atât mai puþin va reuºi cuplul sã facã schimbãri, fãrã ajutorl unui specialist.

Mã furase
Cântecul
în AGAPE-major,
dar câte una,
notele au fugit.

Încet,
din strâmtoarea
oaselor
Ai dispãrut.

M-am ascuns
printre foile gândurilor
sã Te caut.
Dar nu Erai
printre ele.

de Estera Jarfas-Feher, Cluj

Cãutarea

Uitatã de umbrã ºi ecou
încã hoinãresc
pe uliþe prãfuite
de rugã.
sã Te zãresc.

Cântec uscat
în albumul amintirilor.
Mã trezesc
între cuvintele Tale,
când îmi spui
cã vrãbiile nu mor.



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 3, Martie 2000

1 0 11

Poezie Poezie

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

Fabula amânãrii

Pentru cã n-a vrut s-asculte
de prea-bunii sãi pãrinþi,
LASÃ, a plecat în lume
prin pãduri de terebinþi . . .
ªi-a cerut cu îndrãznealã
partea lui de moºtenire
ºi s-a dus . . .
s-a dus sãrmanul
dupã munþi de fericire.

Când vocea eliberãrii
îl striga, în pragul serii,
rãspundea ne-vrând sã iasã
din mijlocu-nvãlmãºelii : ,,LASÃ . . !��

Când poºtaºul, cu scrisoare,
i-aducea din depãrtare
vocea tatãlui, duioasã,
rãspundea de dupã casã :,,LASÃ . . !��

Când simþea cã ne-mplinirea
îl cuprinde ºi-l apasã,
folosea aceeaºi vorbã :
� ,,Altã datã . . . LASÃ, LASÃ . . !��

Chiar dacã venirã solii
ºi-l rugarã cu temei :
,,Frate, vin-o iar acasã,
când doreºti, numai sã vrei . . .
Tata încã te aºteaptã,
Plânge azi cu voce ºtearsã . . .
Rãspundea :,,Poate cã mâine...
LASÃ . . !��

ªi într-un târziu, când moartea
lua rugina de pe coasã,
plin de fricã strigã tare :

,� - Nu veni acuma . . .  LASÃ !��
Dar moartea rãspunse rece,
de dincolo de sicriu :
-,,Chiar n-ai ºtiut cã existã
ºi cuvântul : ,,PREA TÂRZIU ?��

 MORALA :
Nu e bine sã amâni pentru
mâine consacrarea !
S-ar putea sã ai surprize,
sã te prindã ºi mirarea!
Aminteºte-þi de zicala înþeleaptã
ºi strãbunã, ce rosteºte adevãrul :
,,Ce e-n mânã , nu-i minciunã !��

�Geneza, capitolul 22�
Dar, ºi bucuriile au margini
Cãci Domnul prin a Sa îndurare,
Pe bãstrânul Avraam
Îl pune-acum la o-ncercare.

Pe când ºedea în câmp afarã
ªi noaptea-n tainã se ruga,
Un înger coborât din slavã
Cu glas puternic îi vorbea:

�O, Avraame, ia aminte
La porunca ce-o primeºti:
Ia pe Isaac, pe fiul tãu
ªi pentru Domnul sã-l jertfeºti !�

Când aude aceastã veste...
Ca de-un trãznet e lovit.
Stã pe loc, se cumpãneºte,
Cade jos nedumerit...

Întins cu faþa la pãmânt,
În bocet ºi plâns puternic,
Ce spintecau tãcerea nopþii
ªi se pierdeau în întuneric.

Aºa a petrecut o noapte
În rugãciuni stãruitoare,
Ca Dumnezeu sã-l întãreascã
Pentru aceastã grea-ncercare.

Se-ntoarse apoi în cortul sãu,
Sã mai priveascã la Isaac,
Ce dormea la sânul mamei,
ªi o-mbrãþiºa cu drag.

Privindu-ºi lung fãptura micã...
(Fiindcã ºi el era doar om)
În iubirea pãrinteascã,
Plângând îl sãruta prin somn.

Se gândea: �Cum va putea
Sã-l jertfeascã pe Isaac ?
Sã-i strãpungã gâtul fraged,
Ce-l sãrutase cu mult drag ?

Iar sângele þâºnind în spume
Cald pe mâini îl va simþi
ªi vocea blândã-i zicând: �Tatã !�
Pe buze reci va amuþi...

Când ochii lui curaþi ca cerul
Privindu-l lung pe veci s-or stinge�
Vãzând acest tablou sinistru
Bãtrânul tatã începu-a plânge...

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

va urma
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4.RUGÃCIUNEA FIERBINTE

Nu numai cã este voinþa lui Dumnezeu sã ne rugãm, dar El vrea sã ne
rugãm serios, stãruitor, cu dorinþã fierbinte. �Mã veþi cãuta ºi Mã veþi gãsi, dacã
Mã veþi cãuta cu toatã inima�. Ieremia 29 13. �Mare putere are rugãciunea
fierbinte a celui neprihãnit�. Iacob 5:16.

Aceastã sinceritate, stãruinþa, cãldura rugãciunii noastre trebuie sã fie în
aceeaºi proporþie cu trebuinþa (nevoia) pentru care ne rugãm. Isus ne-a dat
doua parabole ca sã ne înveþe sã stãruim ºi sã nu obosim rugându-ne. �Apoi
le-a mai zis: �Dacã unul dintre voi are un prieten ºi se duce la el la miezul noptii
ºi-i zice: �Prietene, împrumutã-mi trei pâini, cãci a venit la mine de pe drum un
prieten al meu ºi n-am ce-i pune înainte�, ºi dacã dinlãuntrul casei lui, prietenul
acesta îi rãspunde: �Nu mã turbura; acum uºa este încuiatã, copiii mei sunt cu
mine în pat, nu pot sã mã scol sã-þi dau pâini�, -vã spun: chiar dacã nu s-ar
scula sã i le dea pentru cã-i este prieten, totuºi, mãcar pentru stãruinþa lui
supãrãtoare, tot se va scula ºi-i va da tot ce-i trebuie�.

Luca 11:5-8. �Isus le-a spus o pildã, ca sã le arate cã trebuie sã se roage
necurmat ºi sã nu se lase. El le-a zis: �Intr-o cetate era un judecator, care de

RUGÃCIUNEA - CHEIA ÎN MÂNA CREDINÞEI

7.ROAGÃ-TE CU CREDINÞÃ

Rugãciunea credinþei înseamnã a cere ºi a crede: a cere lui Dumnezeu
ceea ce El a promis, ºi a crede cã El Îºi va þine cuvântul Sãu. �Tot ce veþi cere cu
credinþã, prin rugãciune, veþi primi�. Matei 21:22. �Indrãzneala pe care o avem la
El, este cã, dacã cerem ceva dupã voia Lui, ne ascultã. ªi dacã ºtim cã ne
ascultã, orice I-am cere, ºtim cã suntem stãpâni pe lucrurile pe care I le-am
cerut�. 1 Ioan 5:14-15. Când noi cerem în adevãr dupa voia lui Dumnezeu, El
ascultã rugãciunea noastrã. ªi ºtim cã voia lui Dumnezeu este sã ne rugãm
potrivit Cuvântului Sãu. Biblia ne descopere voia lui Dumnezeu. Aici în cele 66 de
cãrþi ale Bibliei gãsim �fãgãduinþele Lui nespus de mari ºi scumpe� (2 Petru 1:4),
un abundent tezaur pentru fiecare credincios. Nu e nimic prea mic sau prea
mare pe care sã nu putem aduce înaintea lui Dumnezeu în rugãciune dacã este
dupã voia Sa.

Pentru a fi preciºi în rugãciunea noastrã este bine sã scriem dorinþele ºi
cerinþele speciale. Scrieþi dorul sufletului. Apoi spuneþi-le în rugãciune înaintea
Domnului aºa cum a fãcut regele Ezechia. �Ezechia a luat scrisoarea din mâna
solilor ºi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului ºi a întins-o înaintea Domnului�.
2 Impãraþi 19:14. De asemenea, la margine scrieþi data cerinþei ºi apoi data când
aþi primit rãspunsul. Þinând aceasta evidenþã, vã va ajuta sã fiþi preciºi în rugãciune
ºi va fi o minunatã sursã de inspiraþie când dosarul rãspunsurilor la rugãciuni
creºte. Fiecare rugãciune ascultatã va mãri credinþa pentru a pretinde alte
fãgãduinþe ale lui Dumnezeu. O biruinþã va conduce spre altele.
Pentru ce putem sã ne rugãm lui Dumnezeu? Pentru orice este dupã voia Lui,
pentru orice a fãgãduit El. Dumnezeu a fãgãduit sã mântuiascã pe pãcãtoºi, sã
mãreascã credinþa sfinþilor, sã îngrijeascã de trebuinþele noastre, sã ne dea
sãnãtate, pace, bucurie ºi biruinþã. Rugãciunea credinþei nu va fi egoistã, cãci
copilul lui Dumnezeu are gândul lui Hristos (Filipeni 2:5), trãieºte spre slava
Tatãlui sãu ceresc ºi pentru a conduce pe alþii spre cer.

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
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Dumnezeu nu se temea ºi de oameni nu se ruºina. În cetatea aceea era ºi o
vãduvã, care venea des la el ºi-i zicea: �Fã-mi dreptate în cearta cu pârâºul
meu�. Multã vreme n-a voit sã-i facã dreptate. Dar la urma ºi-a zis: �Mãcar cã de
Dumnezeu nu mã tem ºi de oameni nu mã ruºinez, totuºi, pentru cã vãduva,
aceasta mã tot necãjeºte, îi voi face dreptate, ca sã nu tot vinã sã-mi batã
capul�. Domnul a adaugat: Auziþi ce zice judecãtorul nedrept? ªi Dumnezeu nu
va face dreptate aleºilor Lui, care strigã zi ºi noapte cãtre El, mãcar cã zãboveºte
faþã de ei? Vã spun cã le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul
omului, va gãsi El credinþã pe pãmânt?� Luca 18:1-8. �Cereþi ºi vi se va da:
cãutaþi ºi veþi gãsi: bateþi ºi vi se va deschide. Fiindcã oricine cere, capãtã; cine
cautã gãseºte; ºi celui ce bate i se deschide�. Luca 11:9-10.

Episcopul Hall accentueazã locul sinceritaþii în rugãciune când scrie:
�Rugãciunea dacã e doar picuratã puþin de pe buze neglijente, cade la
picioarele noastre. Tãria unei dorinþe puternice este aceea care trimite rugãciunea
spre cer ºi o face sã strãpungã norii. Nu aritmetica rugãciunilor noastre, cât de
multe sunt, nu retorica rugãciunilor noastre, cât de elocvente pot fi; nu geometria
rugãciunilor noastre, cât de lungi sunt, nu muzica rugãciunilor noastre, ce voce
frumoasã ºi dulce poate fi; nu logica rugãciunilor noastre, cât de multe argumente
pot fi; nu metodica rugãciunilor noastre, cât de ordonate pot fi; toate acestea nu
conteazã în faþa lui Dumnezeu. Cãldura (ardoarea) spiritului este ceea ce va
ajuta cel mai mult�.

Citiþi experienþa lui Ilie din 1 Impãraþi 18. În versetul 36 citim rugãciunea
lui: �În clipa când se aducea jertfa de searã, proorocul Ilie s-a apropiat ºi a zis:
�Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi Israel! Fã sã se ºtie astãzi cã Tu eºti
Dumnezeu în Israel, cã eu sunt slujitorul Tãu ºi cã toate aceste lucruri le-am
fãcut dupã porunca Ta�. Unde sunt reprezentanþii ºi urmasii lui Ilie de astãzi în
ceea ce priveºte rugãciunea? Dumnezeu ºtie, El pãstreazã cãrþile de aducere
aminte. Meditaþi asupra acestui paragraf: �Sã lãsãm inima sã tânjeascã de dorinþa
pe care o are pentru Dumnezeu, pentru viul Dumnezeu. Viaþa Domnului Hristos
a arãtat ce poate face omul atunci când ajunge pãrtaºul naturii divine. Tot ceea
ce Domnul Hristos a primit de la Dumnezeu putem primi ºi noi. Atunci, sã
cerem ºi vom primi. Cu credinþa stãruitoare a lui Iacob, cu insistenþa neºovaielnicã
a lui Ilie, sã cerem pentru noi tot ceea ce Dumnezeu ne-a fãgãduit�. E. G. White
�Parabole� p. 114.

5.STÃRUIND ÎN RUGÃCIUNE

Noi pãrãsim prea curând braþul Domnului. Necesitatea stãruinþii în rugãciune
nu este pentru a schimba pe Dumnezeu sau atitudinea Sa faþã de noi cãci El
are plãcere a dãrui. Întârzierea rãspunsului poate rezulta în incapacitatea noastrã
de a primi binecuvântarea pentru care ne rugãm. De obicei, când rãspunsul la
rugãciune întârzie trebuie sã cãutãm cauza. Rugãciunea stãruitoare este calea
lui Dumnezeu de creºtere a capacitãþii noastre de a primi ºi abilitatea noastrã

de a împãrþi cu alþii ceea ce El ne dãruieºte. De asemenea, este metoda Sa de a
cultiva prietenia ºi unirea cu cel ce se roagã. Cu cât comunicãm mai des cu El cu
atât ajungem sã-L cunoaºtem mai bine.

Rugãciunea nu-L schimbã pe Dumnezeu, ci ne schimbã pe noi. Nu trebuie
sã ne întrebãm de ce întârzie rãspunsul la rugãciunea noastrã, dacã existã cumva
o întârziere. Partea noastrã este sã continuãm sã ne rugãm. Uneori, pentru ca sã
rãspundã la rugãciune, Dumnezeu trebuie sã umileascã inimi pline de mândrie, sã
supunã natura asprã a omului, sã convingã, sã converteascã, sã schime condiþiile,
sã permitã calamitãþi sau boli, etc. Sã lãsãm timp lui Dumnezeu, dar sã continuãm
sã ne rugãm.

În viaþa lui George Mueller vedem un uimitor exemplu de stãruinþã în
rugãciune. Când era aproape de sfârºitul lungii sale vieþi de mai bine de 92 de ani,
70 din ei fiind petrecuþi în serviciul Domnului sãu, el a fost întrebat de Dr. A. T.
Pierson: �Te-ai rugat vreodatã pentru ceva pe care nu l-ai primit?� El a rãspuns:
�Da, cu 67 de ani în urmã am început sã mã rog pentru 15 oameni. Doi dintre ei nu
au fost salvaþi încã�. Dr. Pierson a întrebat: �Aºtepþi ca ei sã fie salvaþi?� Acest
credincios om al rugãciunii a zis:�Crezi cã Tatãl meu ceresc ar fi pus îndemnul în
inima mea sã mã rog pentru aceºti doi oameni timp de 67 de ani neavând nici o
intenþie sã-i salveze?� El a continuat sã se roage pentru ei pânã în ziua morþii sale
ºi ei ºi-au dat inima lui Dumnezeu la scurt timp dupã moartea lui. E voia lui
Dumnezeu ca omul sã stãruiascã în rugãciune.

6.HARUL IERTÃRII

Voinþa lui Dumnezeu este ca harul iertãrii sã fie în inimile noastre. Nimeni
nu se poate ruga cu succes având o rãdãcinã de amãrãciune în inima sa. Nu
putem sã avem asigurarea iertãrii de la Dumnezeu dacã nu suntem gata ºi nu
vrem sã iertãm pe toþi cei care ne-au greºit. Isus spunea: �Dacã iertaþi oamenilor
greºelile lor ºi Tatãl vostru cel ceresc vã va ierta greºelile voastre. Dar dacã nu
iertaþi oamenilor greºelile lor, nici Tatãl vostru nu vã va ierta greºelile voastre�.
Matei 6:14-15. �ªi, când staþi în picioare de vã rugaþi, sã iertaþi orice aveþi împotriva
cuiva, pentru ca ºi Tatãl vostru care este în ceruri sã vã ierte greºelile voastre�.
Marcu 11:25.

Un spirit neiertãtor tine pe mulþi membri ai Bisericii lipsiþi de puterea rugãciunii.
Dumnezeu nu va asculta rugãciunea unui om neiertãtor. Cea mai scurtã cale de a
ajunge la tronul harului este calea împãcarii cu cei cu care eºti certat. Isus spunea:
�Aºa cã dacã îþi aduci darul la altar ºi acolo îþi aduci aminte cã fratele tãu are ceva
împotriva ta, lasã-þi darul acolo înaintea altarului ºi du-te întâi de împacã-te cu
fratele tãu; apoi vino de adu-þi darul.� Matei 5:23-24.


