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NUME ºi PRE...NUME

Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Orizontal: 1) Cãpetenia strãjerilor împãratului Nebucadneþar. 2) Numele mai multor persoane
amintite în Scripturã (Gen.36:41) - Personaj din Apocalips, �Împãratul lãcustelor�. 3) �Casa viei� sau
�Casa boabei de strugure�, localitate amintitã în cartea proorocului Ieremia. 4) Miez de ºuvoi..! - Un
nume care aminteºte �rãul� - Rafa... pierde un �fiu� ! 5) Tovarãº de lucru al lui Pavel (2 Tim.4:13) - Îmi
aparþine. 6) Cal dobrogean - O fugã a filistenilor, prin cetãþile lui Israel - Prietena Domnului ºi a
Naomei. 7) ................. 8) Numãr (abrev.) - Nume pentru etaj - Alt nume pentru nota �3� - Alifie pentru
ochi. 9) Beþe !.. - Nume pentru soare, la egipteni - Tatonat, pe jumãtate !.. 10) �Fetiþo, scoalã-te, îþi zic!�.
11) Neologism pentru prietenie - Aproape diez!.. 12) Cu riduri - Dãruiþi la colectã.
Vertical: 1) Cel mai mare împãrat al Babilonului. 2) Nume pentru aparat de ridicat greutãþi (auto) -
Un izraelit �cinstit� (Ezra 2:57). 3) Nume pentru cal -.. ºi pentru vas de pãmânt. 4) Aplicare ºi
verificare a cunoºtinþelor teoretice. 5) Nume pentru o publicaþie periodicã - Amalgamaþi în vechea
chimie - Ucenicul apostolului Pavel (numele sãu înseamnã: �Cinstit�). 6) Un nume românesc. 7) Un
nume ca al nimãnui.. ! - Þepe.. ! - Substanþã care în combinaþie cu apa înroºeºte hârtia albastrã de
turnesol. 8) �Lunca-Apei�, localitate în Israel (2 Cr. 16:4) - Vocale la...UNESCO ! 9) Oferit soþiei, de
8 Martie - Periodicitate a unei miºcãri. 10) Alipiri la unele ideologii sau religii - Nume pentru o operã
de Verdi. 11) S-a întors, Amon !.. - Care aparþine confesiunii creºtine catolice de rit oriental - Itai,
fãrã...cetate ! 12) Nume dat micilor planete aflate în sistemul solar.
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(REBUS ºi ... UMOR)

Soþia pastorului întreabã:
- Dragã, e greu sã fii pastor ?
Acesta rãspunde:
-Foarte greu !.. Zece la sutã inspiraþie
ºi nouãzeci la sutã transpiraþie!
- Aha ... Acum înþeleg! De asta înghiþi
tu înainte de a începe predica...

(aflaþi restul rãspunsului pe
orinzontala A-B)

An V, Nr.4 (44)
Aprilie, 2000

Revistã lunarã de dialog a tinerilor adventiºti
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C U P R I N S :

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

Dragi prieteni,

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

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

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

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

Expedierea banilor: Mulþumim
pentru promptitudinea voastrã!

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

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

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

· 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!

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

*Muzica religioasã...... . . . .5

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

*Pagina misionarilor.......7

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

*Tânãrul pentru cãsãtorie.12

*Hollywood-ul ºi sfinþenia13

*Gânduri pentru inimã......

.............................14, 18

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

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

*Evanghelia prin Internet..17

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

*Reþet a cul inarã .. . .. . . 18
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Interviul lunii...

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Mâncare de prune uscate
Pentru 6 porþii: 600 gr. prune, 100 g zahãr, 50 g fãinã, 100 ml ulei.
Se lasã prunele în apã cãlduþã 2-3 ore, ca sã se înmoaie,

dupã care se spalã bine ºi se pun la fiert. Când prunele sunt
aproape fierte se adaugã sosul de zahãr pregãtit astfel: se pune
într-o cratiþã uleiul ºi fãina, amestecând pânã se încinge; se adaugã
zahãrul ºi se amestecã în continuare pânã ce începe sã se înroºeascã. Apoi
se stinge cu zeama de la fiertul prunelor. Se lasã sã fiarbã pânã se formeazã
sosul care se adaugã la prunele fierte. Se mai dã mâncarea în fiert circa 5-6
minute. Se serveºte rece. POFTÃ BUNÃ!

Rezolvare rebusului �Personalitãþi istorice�
Orizontal:1)Eratostene; 2)Mag-Stareþ; 3)Plaut-Core; 4)Isi-VR; 5)Diocleþian;

6)Orca-Mun; 7)Kalidassa; 8)LDE-Un-Eva; 9)Ei-Graur; 10)Saul-Trasa.
Vertical:1)Empedokles; 2)Ral-Iradia; 3)Agatocle; 4)Cai-GL; 5)Ostil-Dur;

6)ST-Semãnat; 7)Tacitus-Ur; 8)Ero-Insera; 9)Nerva-AV; 10)Eternã-Ana.

1965, examen de admitere la
Consevatorul de Muzicã, Bucureºti.
Prin anii 1962-63, lucrând ca asistent
medical de laborator la Spitalul din
Severin, m-am gândit cã aº putea
încerca sã intru la medicinã. Greºealã
fatalã pentru mine! Anatomia, fiziologia,
chimia erau, cum spun americanii,
�limba chinezã� pentru mine. ªi am
cãzut cu succes!

Dupã examen, înainte de a
pãrãsi Bucureºtiul, am vizitat familia
Gehann. Horst, surprins cã nu am
încercat la Consevator, mi-a zis sã nu
mai pierd timpul, ci sã mã înscriu anul
urmãtor la Conservator, la secþia
Pedagogie ºi Muzicologie. Mi-a
recomandat sã mã interesez despre
examen la sora Lidia Proksch, pe
atunci studentã în anul 2 la Conserva-
tor ºi membrã a comunitãþii Popa Tatu.
Dânsa mi-a dat cãrþile ºi toate
indicaþiile necesare. Anul urmãtor,
1964, în toamnã, am fost luat în armatã
pentru o lunã de zile, o pregãtire
specialã pentru cadrele medicale. Deci
speranþa mea de a fi student s-a
spulberat în acel an, dar m-am hotãrât
pentru 1965 sã nu mai scap ocazia.
Îmi cumpãrasem o muzicuþã cu
schimbãtor, pe care se puteau cânta,
ca la orice instrument evoluat, toate
notele cromatice.

În faþa laboratorului, la etajul trei,

era o terasa deschisã, de pe care se
putea vedea Dunãrea ºi, în depãrtare,
un sat din Jugoslavia. Acolo, dupã
ce terminam de lucru, zilnic timp de
o orã, îmi fãceam exerciþiile de auz
ºi solfegiu, corectându-mã cu
muzicuþa, spre amuzamentul
colegilor, care ziceau cã, în concediu,
voi merge la examen spre a mã
întoarce iarãºi la laborator.

Cu o sãptãmânã înainte de
examen, am sosit la Bucureºti ºi nu
îndrãzneam sã mã înscriu. Privind
panoul pe care erau afiºate condiþiile
examenului, deodatã lânga mine a
apãrut un tânãr. El m-a întrebat dacã
m-am înscris. I-am rãspuns cã încã
nu m-am înscris. Atunci, din vorbã
în vorbã, el a aflat despre mine de
unde sunt, unde lucrez, etc. Auzind
cã lucrez într-un spital, mi-a spus cã
este student la medicinã în anul IV
ºi vrea sã intre la Conservator. Pe
loc s-a împrietenit cu mine ºi m-a
dus în sala unde un profesor fãcea
pregãtire cu candidaþii.

Profesorul tocmai scosese la
tablã un candidat ca sã scrie melodia
pe care el o dicta la pian. Noi în bãnci
trebuia sã scriem acelaºi lucru. Eu
nu auzeam nimic, decât un fâsâit din
notele ce erau dictate. Cel de la tablã
scria optimi, ºaisprezecimi, într-o
tonalitate cu patru diezi. I-am spus

Elasticitate
Elasticitatea legãturilor umane, mã

fac sã mã simt ca un arc. Atunci când se
�întinde� într-o relaþie, acest arc are riscul
de a scãpa, de a se comprima în sine.

Enigma matematicã a elasticitãþi
umane nu poate fi rezolvatã datoritã
stãrilor anormale de comportament ale
fiecãrui individ în parte. Unii se contractã,
alþii se dilatã. Nici contracþia, nici dilataþia
nu sunt fenomene de dorit.

Nu este bine ca individul sã se
închidã în sine, pentru cã acest
fenomen are drept urmare un proces
prin care organismul va fi slãbit. Aº numi
acest fenomen �contracþie�.

de George Creþu, 18 ani, Casa de Copii Mislea

compozitorul Valeriu Burciu
De vorbã cu...

- continuare -

Gânduri pentru inimã

Nu este bine nici sã fii prea
deschis ºi toþi sã facã haz de
problemele tale. Acest fenomen l-aº
numi �dilataþie�.

Aceste douã extreme trebuiesc
combinate ca sã obþii elasticitatea
idealã. Dupã pãrerea mea ecuaþia
elasticitãþii umane s-ar scrie astfel:
�perfect� =contracþie 1/2 + dilataþie 1/2

Nu privi cu dispreþ, tinere, pe
cel de lângã tine, ci uitã-te la tine ºi
vezi dacã eºti în una din extreme.
Atunci revino-þi!
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Interviul lunii...
prietenului meu cã programa nu
prevedea mai mult de doi accidenþi la
cheie, aici era patru, ºi nu mai mult
de optimi ºi triolete cu optimi, iar aici
erau ºaisprezecimi! I-am mai spus cã
sunt speriat de acest examen ºi nu
doresc sã mã mai înscriu. În timpul
pauzei care a urmat, acest tânãr, pe
care eu consider cã Dumnezeu l-a
trimis la timp, m-a luat de mânã ºi
pur ºi simplu m-a împins sã mã
înscriu, asigurându-mã cã examenul
va fi mai uºor decât se întâmplã la
orele de pregãtire. M-am înscris. El
mi-a dat întâlnire a doua zi la o Casã
de Culturã din Bucureºti, care avea un
pian disponibil, ºi lucram împreunã în
fiecare zi exerciþii de auz.

În acea zi, cred cã Duhul Sfânt
m-a inspirat sã mã rog o rugãciune la
care niciodatã nu mã gândisem. La
examenul la medicinã mã rugasem:
�Doamne, dacã este voia Ta, ajutã-mã
sã intru.� Acum m-am rugat altfel:
�Doamne, Tu cunoºti viitorul. Dacã Tu
ai nevoie de mine în Biserica Ta ca
muzician, ajutã-mã sã intru. Prin
aceasta voi cunoaºte cã e voia Ta,
dacã la primul examen (Dicteul) voi lua
nota 8. Iþi mulþumesc în Numele
Domnului Isus. Amin.�

În clasa unde eu am fost
repartizat, era ºi prietenul meu, undeva
mai departe de mine. Fiecare stãtea
singur în bancã. In faþa clasei era un
pian ºi profesorul, dându-ne ultimile
instrucþiuni. Apoi, a lovit o clapã a
pianului si ne-a spus: �Aceasta este
nota LA. Iar cântecul pe care trebuie interviu realizat de Lucian Mihãilescu

sã-l scrieþi începe cu...� ºi noi trebuia
sã deducem tonalitatea, etc. El ne-a
cântat totul odatã. Noi stãteam liniºtiþi,
ascultând.

Acum iatã minunea. Dupã ce am
ascultat cântecul în întregime, mi-am
dat seama ca tonalitatea era sol minor
ºi melodia se asemãna foarte mult cu
imnul �Val de pace ºi iubire� din cartea
noastrã de cântãri. ªi avea ºi triolete ca
imnul cunoscut. Dupã ce am scris totul
bine, aºa cum am auzit de la pian,
profesorul ne-a spus cã va mai cânta
odatã pentru a mai putea corecta
eventualele greºeli. Deoarece nu
cunoºteam teoria muzicii, am fãcut douã
greºeli ºi am luat nota 8, cum mã
rugasem. Dumnezeu mi-a rãspuns la
rugãciune!

ªi aºa am intrat la Consevator,
nu pentru cã ºtiam sã cânt la vreun in-
strument, sau fiindcã aveam cunoºtinte
de muzicã, ci pentru cã Dumnezeu voia
sã se foloseascã de mine în lucrarea
Sa din Biserica Adventistã de Ziua a
ªaptea din România. Ce minunat este
planul Lui cu fiecare dintre noi când ne
lãsãm cãlãuziþi de El!

Prietenul meu de la medicinã, a
fost student cu noi doar primii doi ani, e
timp în care, pentru a nu fi luat în armatã,
ºi-a aranjat transferul de la medicina de
pediatrie la medicina generalã. Când a
obþinut transferul, ne-a pãrãsit. Domnul
îl folosise pe el sã mã ajute când eram
nehotãrât ce sã fac.
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123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890Mesaje primite pe Internet

Compozitorul Valeriu Burciu
locuieºte acum în Spokane,  S.U.A.

Andy Constantinescu, Atlanta, SUA  Îmi place foarte mult �Internet
spre Cer�! Vizitaþi totodatã canalul de chat #RoAdventist la DALnet!
Edmond & Elena Constantinescu, Atlanta, SUA. �Intercer spre
Cer� este deja un instrument indispensabil pentru orice lucrãtor de
limba românã. Noi credem în ceea ce faceþi!
Bogdan Boeru, Atlanta, SUA. Vã urez realizãri în munca pe care aþi
început-o! O sã fiu alãturi de voi!

Evanghelia
prin

Internet
Tinerii interesaþi de lucrul pe Internet ne pot scrie pe adresa redacþiei sau la
azs@cicnet.ro. Este nevoie de mulþi voluntari în lucrarea de vestire a Evangheliei
pe Internet. Iatã câteva adrese utile de pagini adventiste româneºti pe Internet:
Uniunea Adventistã Românã
http://www.adventist.ro
�Internet spre Cer�, Slobozia
http://www.intercer.ro
Biblia Cornilescu Online
http://www.intercer.ro/biblia
Scrierile E.G.White Online
http://www.intercer.ro/egw
Biserica Adventistã 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/
Camera de Sus, Devoþionale
http://www.tagnet.org/camera_de_sus

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
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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

Districtul Fairfax, Virginia,
USA.[ANN] Undeva în lume, un cutremur
distuge un oraº, un uragan loveºte o
zonã de coastã, sau o bombã teroristã
distruge o clãdire. În câteva ore, ei
primesc un telefon de la Departamentul
SUA ºi intrã în stare de alertã. Merg la
Academia de Salvare ºi pornesc
oganizarea, dau telefoane ºi fiecare este
gata de acþiune. Îºi pregãtesc
paºapoartele, îºi fac o examinare fizicã
rapidã ºi îºi iau rãmas bun de la familii
ºi prieteni. Cu echipamentul împachetat
ºi cântãrit pentru a corespunde regulilor
de zbor cu avionul, se urcã într-un
autobuz ºi merg la aeroport. În circa 6
ore de la telefonul primit, sunt deasupra
pãmântului în drumul lor spre salvarea
oamenilor de la dezastre naturale sau
provocate de mâna omului. Aceºtia sunt
membri ai Echipei de Cãutare ºi Salvare
a districtului Fairfax.

Craig Luecke este unul din
membrii echipei. A crescut în Montgo-
mery, Maryland ºi s-a nãscut la
Washington, D.C. Pãrinþii sãi au devenit
Adventiºti de Ziua a ªaptea când Luecke
era în clasa a ºaptea. Ai sãi l-au luat de
la ºcoala publicã ºi l-au înscris la
Spencerville Junior Academy.

ªcoala nu a fost singurul mediu
care s-a schimbat pentru Luecke. De
asemenea a devenit membru al Path-
finders (�Exploratori�) - organizaþie care
i-a format trãsãturile de caracter ºi l-a
pregãtit pentru a face astãzi munca lui
de salvare. Puternic implicat în activitãþile

organizaþiei, a fost numit Omul Anului.
Experienþa de aici l-a condus pe Luecke
la o implicare iniþialã în serviciile
comunitare.

Dupã ce a pãrãsit Spencerville
Junior Academy, Luecke a mers la
Highland View Academy ºi acolo a
devenit direct implicat în cariera sa
viitoare. Împreunã cu mulþi alþi studenþi,
a devenit voluntar la departamentul de
incendii din Hagerstown, Maryland.
De asemenea a fost voluntar la
Serviciul de Salvare Comunitar ºi a
devenit Tehnician Medical în Urgenþe.

Echipa sa a rãspuns chemãrilor
din zone ca Armenia, Nairobi ºi Taiwan.
Anul trecut, echipa a fost implicatã în
cutremurul devastator ce a distrus o
parte din Turcia.

Adventiºtii sunt un exemplu ca membri ai Echipei
Internaþionale de Salvare d)Muzica protestantã ºi

neoprotestantã
Muzica neoprotestantã cuprinde

creaþia unor reformatori de mai târziu, a unor
pastori baptiºti, presbiterieni, metodiºti
(J.Wesley) sau simpli creºtini convertiþi la
aceste credinþe neoprotestante. Majoritatea
autorilor de muzicã neoprotestantã au activat
în S.U.A. unde la loc de cinste se situeazã
ºcoala lui Lowell Masson de la începutul
sec.XIX , din Boston. La aceastã ºcoalã s-a
format o pleiadã de compozitori de imnuri
aparþinând diverselor biserici cum ar fi cea
baptistã, metodistã, presbiterianã, etc.

Spre deosebire de muzica liturgicã
ortodoxã ºi catolicã ce se caracterizeazã, aºa
cum am arãtat, prin introvertire, prin
inducerea acelor sentimente de teamã, de
nimicnicie sau de extaz în sufletele
ascultãtorilor, muzica imnurilor
neoprotestante se caracterizeazã prin
extrovertire, optimism, bucurie, inclusiv
sentimente de îndrãznealã, de mobilizare în
sufletele credincioºilor care participã din plin
la cântarea din cadrul seriviciilor divine.

Desigur cã aceste mici consideraþii de
ordin estetic nu trebuie luate în mod strict,
exclusivist sau îngust prin afirmaþii categorice
de genul: “muzica ortodoxã este o muzicã
contemplativã,extaticã, demobilizatoare”;
“muzica catolicã este de o solemnitate ce
trezeºte teamã, groazã,  deznãdejde”;“muzica
protestantã ºi neoprotestantã este o muzicã robustã,
veselã, tonicã exuberantã”.

Mai degrabã aceste caracteristici
Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

(va urma)

trebuie considerate ca dominante, nu ca
generale ºi absolute.

Greºeala ce are loc cel mai
frecvent în fiecare din cele trei cazuri
amintite este excesul ºi acest lucru se pro-
duce din lipsa de orientare a celui ce con-
duce activitatea muzicalã respectivã.

Pentru ca muzica sã fie religioasã
nu trebuie sã utilizeze numai tonalitãþi
minore sau numai durate mari (doimi ºi
note întregi). Muzica serviciilor divine
trebuie sã acopere o gamã largã de stãri
sufleteºti ºi sentimente creºtine. Astfel ,
cântarea cât ºi predica trebuie sã
rãspundã unor nevoi spirituale variate ale
închinãtorilor, cum ar fi: lauda, închinarea,
adorarea, mulþumirea, aduse lui
Dumnezeu, pocãinþa, regretul, hotãrârea
de îndreptare, cererea de iertare
(rugãciunea), implorarea harului ceresc,
meditaþia sfântã, autocercetarea,
autocunoaºterea, bucuria fãgãduinþelor,
fericita nãdejde a revenirii lui Isus,
îndemnul la lucrare misionarã, chemarea
la împãcare cu Dumnezeu, experienþa
convertirii povestitã ºi altora prin cântare,
etc.

A se merge numai pe o singurã
laturã afectivã în ce priveºte caracterul
muzicii de cult înseamnã nu numai
plictisealã ci ºi ineficienþa predicãrii ºi în
consecinþã, dezinteres in rândul
participanþilor ºi în ultimã instanþã forma-
lism.

continuare
Scheme de clasificare a muzicii (5)

Totul despre muzica religioasã
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Mai întâi s-a aplicat un stimul la
fiecare secundã.  Iatã rezultatele: pe
mãsurã ce muºchiul oboseºte,
contracþiile devin tot mai mici.  În cele din
urmã, dupã 24 de minute, muºchiul
înceteazã sã se mai contracte.  Este
epuizat cu totul.

În a doua etapã a experimentului
electrozii sunt conectaþi la un muºchi
odihnit, cel de pe partea opusã.  De data
aceasta se aplicã patru stimuli pe
secundã. Se poate observa o mare
diferenþã pe înregistrarea poligraficã.
Liniile care reprezintã contracþiile sunt
atât de aproape una lângã cealaltã
datoritã contracþiilor foarte dese, încât
aproape cã nu se mai pot distinge una
de cealaltã.  Oricum, ceea ce este mai
important este cã înãlþimea liniilor scade
într-un timp mult mai scurt.  Datoritã con-
tracþiilor  dese, muºchiul oboseºte repede
ºi înceteazã sã se mai contracte dupã
numai 2 minute.

Acest experiment ilustreazã
douã feluri de obosealã:  oboseala
hipotonicã ºi oboseala hipertonicã.  În
ambele tipuri, muºchiul se epuizeazã
complet, dar diferenþa este cã în
oboseala hipotonicã în final muºchiul
este relaxat, în timp ce în oboseala
hipertonicã muºchiul rãmâne în tensiune
sau spasm. În oboseala hipertonicã,

New Start
SÃNÃTATE

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/vnadasan/)
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muºchiul a fost stimulat atât de frecvent
încât nu a avut  timp sã se refacã în
perioada dintre contracþii .

Ambele tipuri de obosealã pot fi
întâlnite în societatea noastrã.
Muncitorul care efectueazã muncã fizicã
toatã ziua, se întoarce acasã seara ºi...
cade în fotoliu, obosit ºi totuºi relaxat.
Aceasta este oboseala hipotonicã.
Când merge la culcare, va dormi
buºtean.  Cei care au lucrat acelaºi
numãr de ore însã o muncã sedentarã,
în condiþii de încordare, grabã, stres, vor
suporta consecinþele corespunzãtoare.
Nenumãratele telefoane, deciziile
riscante, criza de timp, apropierea
termenului de livrare sau execuþie,
dificultãþile cu angajaþii, etc., toate
acestea constituie o suprasolicitare
emoþionalã ce va da naºtere la
obosealã.  Însã aceastã persoanã cu
obosealã hipertonicã, se întoarce acasã
nu numai obositã, dar ºi cu muºchii în
tensiune.  Îi este foarte greu sã adoarmã
iar somnul este neodihnitor ºi se poate
întâmpla ca tensiunea muscularã sã se
menþinã pânã dimineaþa.

Oboseala intelectualului este
foarte realã.  Ba mai mult, oboseala
produsã de încordare psihicã este
însoþitã de tulburãri emoþionale ºi
nervoase cum sunt anxietatea, frustrarea
ºi teama.

În 1921, Lewis Lawes a devenit
ºeful corpului de gardieni la
închisoarea Sing Sing. Pe atunci
regimul nici unei alte inchisori nu era
atât de dur ca acela de la Sing Sing.
Dar când Lawes a ieºit la pensie 20
de ani mai târziu, închisoarea aceea
devenise o instituþie umanitarã. Cei ce
au studiat sistemul i-au atribuit lui
Lawes meritele acestei schimbãri, dar
când a fost întrebat despre secretul
acestei transformãri, el a spus: "Totul
se datoreazã minunatei mele soþii,
Catherine, care este îngropata dincolo
de zidurile închisorii".

Catherine Lawes era o tânãrã
mamã cu trei copii mici când soþul ei
a început sã lucreze la închisoare. Toþi
au avertizat-o de la început cã nu ar
trebui sã treacã niciodatã dincolo de
zidurile închisorii, dar aceasta nu a
oprit-o pe Catherine!

Când s-a jucat primul joc de
baschet din închisoare, ea a pãºit în
sala de gimnasticã însoþitã de cei trei
copii ai sãi ºi s-a aºezat în tribune
alãturi de deþinuþi. Concepþia ei era:
"Soþul meu ºi cu mine avem de gând
sã le purtãm de grijã acestor oameni
ºi eu cred cã ºi ei vor avea grijã de
mine! Nu am de ce sã mã tem!" A
continuat sã se familiarizeze cu ei ºi
cu dosarele lor.

A descoperit cã unul dintre
ucigaºii condamnaþi era orb, aºa cã i-
a fãcut o vizitã. Þinându-i mâna în
mâinile ei, l-a întrebat: "Citeºti în trad.Flavia Iosub

Camera de Sus este un site pe Internet care conþine devoþionale, ilustraþii, materiale de sãnãtate,
cereri de rugãciune, studii biblice etc. Paginile sunt realizate de Norel Iacob, student la Institutul
Teologic AZª Cernica. Adresa: http://www.tagnet.org/camera_de_sus E-mail: norelicb@fx.ro

Fãrã gardieni! de Tim Kimmel

Camera de Sus

Braille?" "Ce e Braille?" a întrebat el. Apoi
ea l-a învãþat cum sã citeascã. Ani mai
târziu, inima lui transformatã de aceasta
iubitoare purtare de grijã, avea sã plângã
pentru ea.

Apoi, Catherine a gãsit în închisoare
un surdo-mut. A mers la ºcoala ca sã înveþe
sã foloseascã limbajul semnelor. Mulþi au
spus despre Catherine Lawes ca a fost
întruparea lui Isus în inchisoarea Sing Sing
din 1921 pânã în 1937.

Apoi într-o zi, ea a fost ucisã într-
un accident rutier. Dimineaþa urmãtoare
Lewis Lawes n-a venit la lucru, aºa cã
secundul i-a luat locul. Aproape
instantaneu, închisoarea pãrea sã ºtie cã
ceva nu era în regulã. Urmãtoarea zi,
trupul ei neinsufleþit se odihnea acasã
într-un sicriu, la trei sferturi de milã de
închisoare.

Când gardianul îºi fãcea plimbarea
de dimineaþã, a fost ºocat sã vadã o mare
mulþime formatã din cei mai duri ºi mai
insensibili criminali adunaþi ca o turmã
de animale la poarta principalã.
Apropiindu-se el a observat lacrimi de
durere ºi tristeþe pe feþele lor. ªtia ce mult
au iubit-o ei pe Catherine!

Atunci s-a întors ºi le-a spus: "În
regulã, bãieþi, puteþi sã mergeþi. Dar fiþi
atenþi ºi întoarceþi-vã disearã!" Apoi a
deschis poarta ºi o procesiune de
criminali s-a deplasat, fãrã nici un gardian,
trei sferturi de milã ca sã se alinieze în
faþa sicriului, pentru a aduce un ultim
omagiu Catherinei Lawes. ªi toþi s-au
întors! Toþi!

Odihna
-continuare-

(va urma)
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- Nimic în lumea aceasta nu preþuieºte mai mult decât sã fii considerat
ca ºi Avraam: "prietenul lui Dumnezeu".

- Cum se deschide un crin sub atingerea razelor soarelui, aºa îþi deschizi
sufletul în faþa unui prieten credincios.

- Mâna iubitoare a unui prieten transformã lacimile în mãrgãritare de mare preþ.
- Cuvintele prietenului sunt stele cãlãuzitoare pe cerul înnorat al vieþii.
- Prieten este acela care are timp sã asculte; el te înalþã, te mustrã cu

bunãtate ºi îl doreºti zi de zi lângã tine.
- Cel ce toarnã untdelemn pe mâna sa, ca sã ungã pe prietenul sãu,

primeºte mai întâi pentru el vindecare din acest untdelemn.
- În suferinþã nimic nu face mai mult, decât un prieten bun pe umãrul

cãruia sã poþi plânge.
- Adevãrata prietenie strãluceºte mai frumos, atunci când vorbele tac ºi

se aud faptele.
- Omul fãrã prieteni, este cel mai sãrac om din lume.
- Prietenul îºi scrie supãrarea pe apã, ca sã disparã repede, iar dragostea

o scrie pe aur curat, ca sã se pãstreze totdeauna.

Pentru inima ta

de Savu Isvoraº, Burureºti

Gânduri pentru inimã

El are nevoie ºi de tine!

de Mihai Goran, Câmpina

Isus a spus: "Urmeazã-Mã!" - "Eu sunt calea!". Paºii lui Isus erau
neobosiþi în facerea de bine, în întâmpinarea nevoilor fizice ºi sufleteºti ale celor
din jurul Sãu. El rãspândea pretutindeni cunoºtinþa ºi adevãrul despre iubirea
Tatãlui Sãu. La fel trebuie sã fac ºi eu.

A fost nevoie de un Mântuitor divin - uman care sã aducã mântuire lumii.
La fel, în privinþa lucrãrii de rãspândire a Evangheliei, este nevoie de resurse
Dumnezeieºti ºi de cele omeneºti. Este nevoie de puterea Duhului Sfânt ºi de
mine, ca instrument viu, ca sã folosesc aceastã putere. Lucrarea se va încheia
numai prin aceastã colaborare divino-umanã.

Mai mult, faptul cã Dumnezeu ne-a ales ca ºi colaboratori ai Sãi, reprezintã
pentru noi un imens privilegiu, deoarece aceastã lucrare va aduce roade de care
ne vom bucura în veºnicie. Ce bucurie poate fi mai mare? Isus ne spune: "Strângeþi-
vã comori în cer". Sufletele salvate vor reprezenta comorile pe care le vom câºtiga
pentru Isus. Gândiþi-vã, aceste suflete vor aduce veºnic slavã ºi mulþumire Prinþului
Ceresc, umplându-I inima de bucurie. Toatã lauda ºi tot meritul I se cuvin Lui,
Prinþului Mântuitor, dar El doreºte sã împartã bucuria aceasta imensã cu noi, cu
mine ºi cu tine. Aceste suflete salvate, ne vor fi ºi nouã recunoscãtoare ºi aceasta
ne va amplifica bucuria ºi fericirea.

Gândeºte-te cum ai sã te simþi când va veni la tine o persoanã, sau mai
multe ºi-þi vor spune: "ªtii, vreau sã-þi mulþumesc! Poate nu-þi mai aminteºti de
mine, dar eu nu te voi uita niciodatã, pentru cã datoritã þie sunt aici, datoritã
faptului cã te-ai lãsat folosit de Dumnezeu. Acea carte pe care mi-ai oferit-o
atunci, mi-a schimbat viaþa, am descoperit iubirea lui Dumnezeu, am înþeles cã
harul mã cuprinde ºi pe mine. Îþi mulþumesc! Acea vizitã pe care mi-ai fãcut-o la
spital, acea vorbã pe care mi-ai adresat-o, m-au ajutat sã-mi recapãt încrederea
în Dumnezeu. Îþi sunt recunoscãtor! Ai dori sã mergem împreunã la Isus ºi sã-I
mulþumim pentru felul minunat cum a lucrat? Sã-i mulþumim cã El te-a trimis
atunci la mine!"

Ce bucurie poate fi mai mare?!
Dumnezeu este în cãutare de oameni care sã fie mesagerii Lui. El vrea

sã vinã cât mai curând! El abia aºteaptã sã vinã, dar lucrarea nu este încã
terminatã. Mai sunt încã multe suflete care nu-L cunosc. Dumnezeu are nevoie
ºi de tine pentru aceasta! El te cautã. Vrei sã fii tu omul pe care-l cautã
Dumnezeu? Cum vei rãspunde ? Decizia ta va avea consecinþe veºnice.

Isaia 6:8 "Iatã-mã, trimite-mã!"

Cuvinte de aur
- Nu e pãdure fãrã uscãturi.
- Omul e o vioarã. Când s-a rupt ultima coardã devine o bucatã de lemn.
- Mânia înþeleptului dureazã doar o clipã, a semidoctului un an, iar a
prostului pânã la mormânt.
- Nu se preþuieºte apa, decât atunci când fântâna a secat.
- Scrie supãrãrile în nisip ºi binefacerile în marmurã.

adunate de Carmen Mîrleneanu, Mangalia

Pagina misionarilor

~ ~ ~ continuare în pagina 18 ~  ~  ~
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Poezie Poezie

de Szekely Stavros, Simeria pastor , Gheorghe Urdaº, Bistriþa
(va urma)

Valori Modelate
S-a constatat cã un tânãr de 15 ani din zilele de azi, având TV în

familie, a petrecut mai mult timp uitându-se la TV, decât timpul petrecut la
ºcoalã! În toatã aceastã perioadã a urmãrit moartea prin violenþã a peste
13000 de oameni (sondaj efectuat în S.U.A. de Dr. Victor B.Cline din Utah ).

Ce fel  de mesaj pãtrunde în minþile deschise ale acestor copii? Dintre
toate programele TV, 83% conþin violenþe, iar 98% din filme conþin acþiuni
violente. De fapt, atunci când copiii vizioneazã aceste filme, sunt �serviþi � cu
aproximativ 30 de acte de violenþã la fiecare 2 minute .

Unul din cele mai clare ºi mai triste rezultate ale dependenþei copiilor de
TV este prãbuºirea tragicã a comunicãrii acestora cu pãrinþii, deoarece în 5 ore
ale comunicãrii de searã nu existã comunicare cu nimeni. În 1983 un sondaj
fãcut printre mai multe mii de familii de americani stabilea timpul mediu petrecut
de un american la T.V. acesta fiind de 7 ore ºi 2 minute în fiecare zi. Iar un
studiu recent  arãta cã mulþi  Adventiºti din State Unite petrec circa 5 ore pe zi
în faþa TV, în schimb comunicând cu membrii familiei lor doar 14 minute pe zi.

În ultimii ani absolut toate valorile generaþiei noastre sunt modelate de
Hollywood. Secularismul, valorile materiale care ridicã în slãvi frumuseþea fizicã
mai presus de caracter, rãsplãteºte necinstea ºi glorificã relaþiile premaritale ºi
extraconjugale, prin toate acestea nu se realizeazã altceva decât mânjirea
conºtiinþelor a milioane ºi milioane de tineri.

O Universitate din Carolina de Nord a analizat evidenta concluzie cã
�cei mai mulþi adolescenþi care au mare încredere în TV ca mijloc de informare
în teme de sexualitate vor avea standarde înalte legate de frumuseþea femininã
ºi sunt de acord cã relaþiile premaritale ºi extraconjugale sunt acceptabile.

Un lucru este evident . Studiile seculare sunã ca o alarmã. Universitãþi
ºi Organizaþii seculare sunt îngrijorate de efectele filmelor, TV-ului ºi video-
ului în vieþile multor tineri. Ei constatã cu claritate cã scara descendentã a
valorilor duce întreaga societate spre o prãbuºire moralã.

Ce vulnerabil e omul
care vrea sã-mbrãþiºeze...
În clipa aceea îl poþi rãni foarte uºor.
Poþi sã-l faci sã-ºi piardã echilibrul,
îi poþi întoarce spatele,
sau ai putea sã-i þintuieºti gestul pe-un lemn
în formã de-mbrãþiºare.

Nãscut din dorinþa de a cuprinde omenirea
ºi totuºi neputând sã-mbrãþiºeze,
va fi o mãrturie peste timp
despre felul cum ºtiu pãmântenii
sã rãspundã la DRAGOSTE.

Te-ai întrebat vreodatã, de ce îmbrãþiºarea
se aseamãnã cu o cruce, ofilitã, dar vie?

Poate cã, neºtiut, în palmele Lui,
ale Celui ce vrea sã-ºi ofere iubirea,
e semnul vreunui cui ce i-a condamnat
- fãrã drept de apel - dãruirea...

Riscul unei îmbrãþiºãri

Doar oamenii ºtiu sã îmbrãþiºeze!
I-a învatat Dumnezeu, pe Golgota...
ºi de-atunci se-mbrãþiºeazã mereu.

Te rog, nu rãni
pe cel ce-i pregãtit de-mbrãþiºare!
S-ar putea, ca pentru el sã fie ultima...
ªi s-ar putea ca în curând,
doar flori ºi pãsãri ºi stele
sã mai aibã curajul de a-mbrãþiºa.
Dar ele n-au fost învãþate.
ªi-apoi,
nu vor ºti niciodatã
sã-mbrãþiºeze
ca NOI...

Strategia lui Satana de a mânji sufletul

Hollywood-ul & sfinþenia
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 extras din � Secretele comunicãrii� , de  Nancy L. Van Pelt

De ce comunicãm în
felul în care o facem ?

Tânãrul pentru cãsãtorie

( va urma )

Poezie Poezie

Deprinderi dobândite în trecut
Se pare cã întrebarea favoritã a lui Sigmund Freud era: �Ce a fãcut

mama ta de ai ajuns sã te comporþi astfel ?� Aceasta presupune cã mama ta
sau tatãl tãu te-au fãcut sã fii aºa cum eºti astãzi.

Felul în care comunici astãzi a fost influenþat de cãminul în care ai
crescut. Crescând, ai studiat cu atenþie cum îºi vorbesc ºi cum îºi rãspund,
unul altuia, membrii familiei. ªi, ceea ce ai vãzut în cãmin, a devenit, pentru
tine, modelul pentru cum vorbesc, cum ascultã ºi cum rãspund oamenii. Tot
atunci s-au format ºi deprinderile pozitive, precum respectul, bucuria ºi
sinceritatea în a cere ceea ce doreºti - aceasta dacã ai fost destul de norocos
ca sã ai asemenea modele de comportament. Deprinderile distructive, precum
ostilitatea, citirea gândurilor celorlalþi, tãcerea sau vorbirea pe un ton ridicat,
au fost, de asemenea, în mare mãsurã, învãþate în copilãrie.

Studiind asemenea modele,  ai început sã încerci diferite metode pentru
a obþine ceea ce vrei, ºi, în cele din urmã, ai rãmas la modelele pe care le-ai
gãsit a fi cele mai eficiente. Mai mult ca sigur cã ai cãrat cu tine, în cãsnicia
ta, multe dintre aceste deprinderi.

Poate cã te gândeºti cã deprinderile tale de comunicare sunt corecte ºi
cã ele reprezintã singura cale de a comunica. La urma urmei, aºa ai învãþat în
copilãrie. Cu toate acestea, deprinderile tale de comunicare pot intra în con-
flict deschis cu cele ale partenerului tãu de viaþã. Poate cã familia ta rezolva
diferenþele de opinie printr-o discuþie liniºtitã. Dar poate cã în familia soþului
tãu, sau a soþiei tale, ele au fost discutate pe un ton foarte ridicat.

La masa sfintelor tãceri

ªi se fãcea cã vãd un loc
Unde se-nalþã rugãciuni
Acolo vin ºi rãi ºi buni
ªi amuþeºte-al lumii joc.

Acolo imnul cel solemn
Pãtrunde inimã ºi gând,
Ce-i omenesc dispare când
Totul în jur e sfânt ºi demn.

Un susur liniºtit ºi blând
Lucreazã-n fiecare ins.
E Duhul Celui Necuprins
Inimi golind, inimi umplând.

O pace din tãrâm stelar
Se-aºterne-n locul de-nchinat,
Cuvântul Vieþii, minunat
E pâinea ce se frânge iar.

Soli nevãzuþi, veniþi din cer
O-mpãrtãºesc netulburaþi
Celor ce stau transfiguraþi
La masa sfintelor tãceri.

Acesta-i idealul Loc
Ce-l vãd adesea, doar în vis
Cu frumuseþi de nedescris
Unde dispare-al lumii joc.

de Cezar Geantã, profesor, Bucureºti
(august, 1993)
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Poezie Poezie

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

�Geneza, capitolul 22�

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

RECELE º i  ÎNCROPITUL
au plecat în misiune,
Doreau, sigur, sã gãseascã
Izvorul de-nþelepciune.

RECELE gãsi-n pustie
pe soþia sa RÃCEALÃ
ºi îºi spuse, într-o doarã:
"Ce e val ca valul trece
Eu rãmân la toate...rece"!
Ce e aur e ºi smoalã
Nu vreau luptã ºi nici boalã
Viaþa este prea banalã..."
ªi-au rãmas cu mâna goalã !

ÎNCROPITUL a plecat
mai departe,
mai departe
cãutându-ºi  ÎNCROPIREA
pe la vetre afumate...
ªi-au gãsit din întâmplare
Într-un scrin, veche scrisoare;
Se numea APOCALIPS...
- Am venit, frate, la fix !
(spuse-n sine ÎNCROPITUL
fãcând pe blagoslovitul)
- M-am îmbogãþit de-acum,
nu-mi mai pierd vremea pe drum;

Fabulã pentru laodiceeni

Ascultaþi ce vã spun eu:
duc scrisoarea la muzeu !
Este de valoare mare,
Ajutã la buzunare!

Spunând asta Încropitul
a plecat cu mâna goalã
ducând la braþ cãtre moarte
ºi pe soaþa ÎNCROPEALÃ.

ªi atunci, de-afarã vine
un FIERBINTE curajos ,
sã caute FIERBINÞEALA
în Cuvântul lui Hristos.
A sãpat adânc la cruce,
a gãsit Mântuitorul
ºi-a strigat:
"Lasã, Isuse,
c-o sã secer eu ogorul !"
ªi FIERBINTELE, de grabã,
ajutat  de  FIERBINÞEALÃ
puse grâul în grânare
pronunþând sfânta moralã:

"Numai cel care lucreazã,
Numai cel care-i FIERBINTE
va culege veºnicie
ºi va sta pe "CRESTE SFINTE" !

Pãstrându-ºi durerea-n suflet,
Sarei nu-i spune pre multe
Zicând cã merge cu bãiatul,
Sã se roage pe un munte...

ªi-a luat focul ºi cuþitul,
Lemne-a pus pe un asin,
ªi cu douã slugi credincioase,
Porni la drum de peregrin.

La Moria, muntele sfânt
Cãtre searã a ajuns
Încrezãtor în Dumnezeu
Cãtre servii sãi a zis:

- Rãmâneþi aicea singuri,
Noi, pe munte vom urca,
ªi-apoi ne vom întoarce
Dupã ce ne vom ruga.

Luându-ºi focul ºi cuþitul
Pe Isaac lemnele-a pus
ªi-au urcat pe munte-acolo
Unde îngerul le-a spus.

Ora tragicã sosise,
Acum totu-i terminat,
Avraam mergând deoparte
Cu glas puternic s-a rugat.

Vãzând Isaac pe tatãl sãu
Aºa zdrobit ºi-ndurerat,
Când se-ntoarse apoi la el
Cu glas blând l-a întrebat:

"Iatã focul ºi cuþitul,
    dragul meu tãtic,
Iatã chiar ºi lemnele
Dar mieluºelul de jertfit
Spune-mi tatã, unde e ?

Aceste ultime cuvinte:
"Mieluºelul, unde-i tatã ?"
Pe bãtrânul Avraam
L-au strãpuns ca o sãgeatã...

Se gândea cã poate-acesta
Va fi ultimul cuvânt
Când i se mai zice "TATÃ"
Cât va fi pe-acest pãmânt...

(va urma)
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MÂNTUIREA ESTE GRATUITÃ

PENTRU TOÞI OAMENII

Biblia învaþã cã Dumnezeu oferã o mântuire mãreaþã, care
include pe fiecare fiu ºi fiicã a lui Adam. Aceastã mântuire mare
este pentru oricine vrea. Existã iertare pentru toate pãcatele din
trecut ºi putere pentru a nu le mai face în prezent. Deºi L-a costat
pe Dumnezeu un preþ enorm, El oferã aceastã mântuire absolut
fãrã platã.

Voi repeta o povestire aºa cum i-a fost spusã lui Bob Jones
de un soldat care a participat la Rãzboiul Civil. El spunea: �Am
fost în aceastã þarã în timpul Rãzboiului Civil. În lung ºi în lat erau
sute de corturi pentru soldaþi. A izbucnit pojarul ºi mulþi din bravii
noºtri flãcãi mureau. Epidemia a devenit aºa de rea încât noi am
ridicat câteva corturi departe într-o vale ºi i-am mutat pe toþi
bolnavii acolo pentru a proteja pe cei sãnãtoºi. Eram atunci de
gardã la corturile unde bolnavii erau localizaþi. Într-o noapte când
fãceam de gardã, am trecut pe lângã cortul unde era un bolnav
foarte grav, un soldat de numai 17 ani. Bãiatul privea la mine ºi a
zis: �Domnule sergent, cred cã voi muri. Eu nu sunt creºtin. Mama

mâinilor Lui�. Psalm 19:1.
Priviþi prin telescopul gigantic de pe Muntele Palomar ºi vedeþi

vastitatea Universului Lui Dumnezeu. Priviþi nenumãratele miliarde
de sisteme solare, miºcarea lor într-o desãvârºitã ordine ºi veþi
cunoaºte cã mâna care le-a pus în spaþiu ºi le susþine, este aceeaºi
mânã care vã poate mântui ºi susþine dacã vreþi sã cooperaþi cu El.

El te iubeºte mai mult decât pe toate aceste lumi. Pentru a
crea lumile din spaþiu, El a spus doar un cuvânt (Psalm 33:6,9 -
�Cerurile au fost fãcute prin Cuvântul Domnului ºi toatã oºtirea lor
prin suflarea gurii Lui. Cãci El zice ºi se face; porunceºte ºi ce
porunceºte ia fiinþã�), dar pentru a mântui pe un pãcãtos, El a trebuit
sã moarã. El a plãtit un preþ mare pentru a te salva.

Plata pentru pãcatul tãu a fost plãtitã acum aproape 2000 de
ani pe Golgota. Partea ta în planul mântuirii este doar sã accepþi
ceea ce a fost fãcut pentru tine. �Domnul a fãcut sã cadã asupra Lui
(Hristos) nelegiuirea noastrã a tuturor�. Isaia 53:6. El a luat locul meu
ºi al tãu. �Pe Cel ce n-a cunoscut niciun pãcat. El L-a fãcut pãcat
pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El�. 2 Corinteni
5:21.

Datoria pãcatului a fost plãtitã. De bunã voie, Hristos a fãcut
pentru tine ceea ce tu n-ai putut face singur. �Cãci ºtiþi cã nu cu
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aþi fost rãscumpãraþi... ci cu
sângele scump al lui Hristos� 1 Petru 1:18-19.

2.PARTEA TA IN PLANUL DE MÂNTUIRE

Partea ta în mântuire este sã accepþi ceea ce Isus a fãcut
pentru tine. El þi-a adus iertare, pace ºi putere. El oferã iertare pentru
toate pãcatele din trecut. El spune: �Veniþi totuºi sã ne judecãm, zice
Domnul. De vor fi pãcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face
albe ca zãpada; de vor fi roºii ca purpura, se vor face ca lâna�. Isaia
1:18. Iarãºi ni se spune: �Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este
credincios ºi drept ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de
orice nelegiuire.� 1Ioan 1:9.

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 31 (44)

(va urma)
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mea nu e creºtinã. Tatãl meu, de asemenea, nu este. Niciodatã nu
am avut ocazia sã învãþ despre creºtinism. Niciodatã nu am mers la
bisericã. Numai o singurã datã am mers împreunã cu un prieten la
ªcoala de Sabat. O doamnã ne învãþa din Biblie. Ea ne-a citit ceva
din Biblie despre un om - cred ca numele lui era Nicodim. El a fost
omul care a mers sã vadã pe Isus într-o noapte. Isus i-a spus cã
trebuie sã se nascã din nou. Instructoarea de la ªcoala de Sabat a
spus cã toþi oamenii trebuie sã fie nãscuþi din nou pentru a merge în
cer. Eu nu am fost nãscut din nou ºi nu vreau sã mor aºa.Vrei sã
cauþi pe capelan ca el sã-mi spunã cum pot fi nãscut din nou?�

Bãtrânul a avut o ezitare pentru un moment, apoi a povestit
mai departe: �ªtiþi, în acele zile eu eram un necredincios, un vechi
pãcãtos. Aºa cã i-am spus bãiatului: �Tu nu ai nevoie de un capelan.
Fii doar liniºtit acum. Nu te teme, totul va fi bine�. Mi-am fãcut rondul
ºi într-o orã am fost înapoi la patul bãiatului. Din nou el privea la
mine cu o privire fixã ºi mi-a zis: �Domnule sergent, dacã nu vrei sã-
mi aduci pe capelan, cheamã pe doctor. Eu sunt aproape de
moarte�. �Bine fiul meu, îþi voi aduce pe doctor�, i-am zis eu. Am plecat
ºi l-am gasit pe doctor. El a venit ºi a ridicat gâtul baiatului ca sã
poata respira mai uºor. ªtiam cã baiatul va muri. În acele clipe era
aºa dulce, cã mi-a intrat la inimã. Mi-a mulþumit pentru amabilitatea
mea. I-a mulþumit ºi doctorului cã fusese bun cu el. Apoi eu ºi doctorul
am pãrãsit patul lui. Dupã o orã m-am întors, aºteptându-mã sã
gãsesc pe bãiat mort, dar el încã se lupta cu moartea. El mi-a zis:
�Domnule sergent, eu voi muri ºi încã nu sunt nãscut din nou. Dacã
mã crezi sau nu, vrei sã gãseºti pe capelan ºi sã-mi spunã cum pot
fi nãscut din nou?� Am privit pentru un moment la el ºi gândeam cât
de neajutorat era el în strânsoarea morþii. Atunci i-am spus: �Bine,
fiul meu, voi aduce pe capelan�.

Am mers câþiva paºi, apoi m-am întors la patul bãiatului ºi i-am
zis: �Bãiatule, nu voi merge sã-l aduc pe capelan. Iþi voi spune ceva
despre mine. Întelege, eu nu cunosc dacã exista Dumnezeu, cerul,
sau iadul. Nu ºtiu, dar ºtiu un lucru. ªtiu cã mama mea a fost o femeie
bunã. Dacã existã Dumnezeu, mama mea L-a cunoscut. Dacã existã
un cer, eu ºtiu ca ea va fi acolo. Am sã-þi spun ceea ce mi-a povestit
mama mea. Te voi învãþa un verset din Scripturã, versetul din Ioan
3:16: �Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã
viaþã veºnicã�. Mama mea spunea cã eu nu pot sã mã mântuiesc
singur, dar dacã voi crede în Isus, El mã va mântui�. Am cerut bãiatului
sã repete textul dupã mine. Eu am început ºi el repeta cu o voce

slabã ºi tremurãtoare. �Acum, bãiatule�, i-am zis când am terminat,
�mama mea spunea cã dacã o persoanã se va încrede în Isus, nu va
pieri, ci va avea viaþa veºnicã.�

�I-am spus bãiatului alt verset pe care mama mea m-a învãþat,
dar el ºi-a închis ochii, ºi-a întins mâinile cruciº pe piept ºi, abia ºoptit,
repeta câteva cuvinte: �Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...
EL a dat pe singurul Sãu Fiu, ca oricine... oricine... crede în El, crede
în El...�. Atunci s-a oprit ºi a zis cu o voce clara. �Slavã Domnului,
domnule dergent, totul este bine. Eu cred în El! Nu voi pieri! Am viaþa
veºnicã! Am fost nãscut din nou! Domnule sergent, mama
dumneavoastrã avea dreptate. De ce nu încerci? Fã ceea ce þi-a
spus mama. Este bine! Domnule sergent, înainte de a pleca, vreau
sã te rog sã faci ceva pentru mine. Ia un sãrut de la mine pentru mama
mea ºi spune-i tot ceea ce mi-ai spus mie ºi spune-i cã fiul ei cu limba
de moarte a zis cã totul este bine�. M-am aplecat, l-am sãrutat ºi cu
ultima rãsuflare, a zis iarãºi: �Aceasta lucreazã la inimã!� Bãtrânul,
plângând, zicea: �Bãiatul avea dreptate. Aceasta lucreazã. Oricine
crede în El nu va pieri, ci va avea viaþa veºnica. ªtiu cã aceasta
lucreazã la inimã�.

Planul de mântuire al lui Dumnezeu a lucrat pentru soldatul
muribund, a lucrat ºi pentru ofiþer ºi lucreaza pentru fiecare om care
va da în viaþa sa o ºansã lui Dumnezeu.

1.NOI TOÞI AVEM NEVOIE DE ACEASTÃ MÂNTUIRE

Dumnezeu ne spune în Cuvântul Sãu: �Toþi au pãcãtuit� Romani
3:23. �Noi rãtãceam cu toþii ca niºte oi�. Isaia 53:6. �Fiindcã plata
pãcatului este moartea� Romani 6:23. �Astfel moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor�. Romani 5:12. Deºi era sortit morþii, iubirea a croit
omului o cale pentru a trãi. �Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El sã
nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã�. Ioan 3:16. Existã doar un Mântuitor,
un singur plan de mântuire, un singur nume care poate mântui. �În
nimeni altul nu este mântuire; cãci nu este sub cer nici un alt Nume
dat oamenilor, în care trebuie sã fim mântuiþi�. Faptele Apostolilor
4:12. �Ea va naºte un Fiu ºi-I vei pune numele Isus, pentru cã El va
mântui pe poporul Lui de pãcatele sale�. Matei 1:21.

Puterea ºi harul lui Dumnezeu sunt suficiente. �Dar unde s-a
înmulþit pãcatul, acolo harul s-a înmulþit ºi mai mult�. Romani 5:20.
Creaþiunea lui Dumnezeu este o parte a descoperirii mãreþiei Lui.
�Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi întinderea lor vesteºte lucrarea


