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Revistã lunarã de dialog a tinerilor adventiºti

Orizontal :  1) �Comitetele� statelor. 2) Vânãtãi (pentru care poþi fi chemat
în faþa comitetului mai ales dacã le provoci altora) Sing. 3) Poftim în . . . Cana! -
Care a primit lecþii în particular 4) Peri rãsturnaþi sau o intreprindere care cere
bani mulþi - Una întoarsã!  5)( Rãspuns la temã.) 6) Priviþi zarea, de dincolo! - Un
israelit �cinstit� (Ezra 2:57).  7)( Rãspuns la temã.) - Poftim. 8) Teze ! - Localitate
în pustia Þin, unde opera comitetul lui Moise. 9) Un om chemat la comitetul
�prietenilor� - Aºezat în Biblie ca suport moral. 10) Blestemul lui Balaam.

Vertical : 1) Pedepse pentru ispãºirea pãcatelor. 2) Unul care poate fi
pedepsit de comitetul CFR dacã nu are grijã de macazuri - Rãdãcinã subteranã
doritã de iepure. 3) Rãdulescu Heliade - Mare ºi rãsturnatã! - Douã din VIP! 4)
Clarificat sau �curãþit de impuritãþi�. 5)Aproape ameþit! - Nota regelui! 6) A face sã
devinã mai cumpãtat - Un loc unde poþi sã-þi pui banii. 7) Începutul ezitãrii! - Mai
mare peste �comitetul� turcilor. 8)Nume feminin, rusesc. - La intrare în Dotan! 9)
Boli spirituale (figurativ). 10)Gata sã se devoteze �Cauzei Adevãrului� (feminin ,
plural).
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Revistã lunarã de dialog a tinerilor adventiºti

Un credincios adventist este
chemat sã rãspundã în faþa comitetului
bisericii locale, pentru unele greºeli pe
care le-a fãcut :

- Frate, îi spune pastorul, foarte
indignat, te vãd pentru a treia oarã la
comitet în acest an, mã mir cã nu þi-e
ruºine!

- Frumos vorbiþi, frate pastor! În
fond ºi eu vã vãd pe dvs. aici pentru a
treia oarã ºi nu vã . . . . (aflaþi restul
rãspunsului în rebus).

Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

      REBUS ªI ... UMOR
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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.
· 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�

*Interviul lunii.........3-4

*Muzica religioasã..........5

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

*Reportaj.......................7

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

*Tânãrul pentru cãsãtorie.12

*Experienþe ...................13

*Gânduri pentru inimã.....14

*Sãnãtate......................15

*ªtiri................... .........16

*Evanghelia prin Internet....17

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

*Poºta redacþiei ..............18

*Reþeta culinarã ....... ..18 VERIFICAÞI  TEMPERATURA DVS. SPIRITUALÃ!
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Interviul lunii...

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

GRÂU ÎNCOLÞIT. O curã de grâu încolþit este excelentã chiar
pentru persoanele sãnãtoase. Spãlaþi bine 1/2 Kg de grâu ºi
puneþi-l la încolþit luni dimineaþa, acoperindu-l cu apã abia
cãlduþã. Marþi strecuraþi-l, dar spãlaþi-l cu apã din 8 în 8 ore
pânã miercuri, când se poate consuma. Luaþi câte 80 gr. din
acest grâu, spãlaþi-l sub jet de apã rece ºi mâncaþi-l, pãstrând
restul în frigider. Dacã vã place, adãugaþi miez de nucã mãcinat,
miere, coajã de lãmâie, mãr ras sau stafide. Cura dureazã 7-10
zile. POFTÃ BUNÃ!

Rezolvare rebusului �FOCUL GHEENEI�
Orizontal:1)Crematoriu; 2)Remedia;  Nn; 3)Efemeride; 4)Mu;  Ove; Edn;

5)Agorafobie; 6)Tipar; Pots; 7)Ia; Tabarat; 8)Uta; Tria; 9)Si; Ot; Ar; 10)Eminamente.
Vertical:1)Crematiune; 2)Refugiat; 3)Eme; Op; Asi; 4)Memorat; In;

5)Adevarat; 6)Tiref; Brom; 7)Oai; Opaite; 8)Debora; 9)Inedita; At; 10)Un; Nestire.

* De-a lungul timpului s-au scris 35 000 000 de legi care sã reglementeze
comportamentul omului.

* Dacã am merge zilnic 600 km., în 24 de luni am ajunge pe lunã.
* Pãmântul este la o depãrtare de aproximativ 150 milioane km. de soare.

Aceasta este distanþa exactã care face posibil ca pe pãmânt sã existe viaþa. Dacã
soarele ar fi mai departe, pe pãmânt ar îngheþa totul, iar dacã ar fi mai aproape,
cãldura ar mistui totul.

* Pentru ca pe pãmânt sã fie viaþã, este nevoie ca pãmântul sã se învârteascã.
Aceasta fereºte pãmântul ca sã se încãlzeascã sau sã se rãceascã prea tare.

* Diametrul pãmântului este de 12 700 km. Dacã ar fi mai mare, cantitatea
apei ar fi mult prea mare. Dacã apa ar fi mai multã cu o zecime, atunci ar inunda
câteva continente. Dacã pãmântul ar fi mai mic, n-ar avea suficientã putere de
atracþie pentru a pãstra atmosfera ºi apa. În cazul acesta n-am avea nici aer, nici
apã ca sã putem trãi. (din Buletinul Informativ al Conf.Transilvania de Sud)

       ªtiaþi cã . . . ?

În 1970 am terminat cursurile de
cinci ani la Conservatorul de Muzicã
�Ciprian Porumbescu�. Aveam 25 de ani
când am intrat ºi îmi venea foarte greu
sã învãþ tot ce ni se cerea. Mai ales cã
gustasem puþin din plãcerea de a
compune pentru slava Domnului ºi
acum eram nevoit sã învãþ sã cânt la
pian. Acest lucru îmi plãcea, dar nu
aveam timp sã practic din cauza
celorlalte obiecte ca: Teoria muzicii
(inclusiv solfegiul), Canto, Istoria muzicii
romãneºti ºi universale, Ansamblu coral
ºi dirijat cor, Armonie (care era pasiunea
mea) , Contrapunct ºi Limba rusã
(puteam sã urmez engleza, germana
sau franceza, dar îmi era greu sa încep
o nouã limbã pe care n-o
fãcusem în Liceu). Mai târziu s-
au adãugat Citire de partituri,
Forme muzicale, instrumentaþie,
Socialism ºi altele. Când eram
în anul 5, am început sã mã rog pentru
o ºcoalã unde sã pot avea Sabatul liber.
La sfârºitul anului, ni s-a afiºat lista cu
adresele posturilor libere. Am vãzut cã
ªcoala din Proviþa de Jos, Prahova,
avea nevoie de un profesor de muzicã.
Fiindcã era aproape de Urleta, am cerut
repartizarea la aceastã ºcoalã. Soþia
mea a terminat ªcoala Sanitarã din
Bucureºti tot în 1970 ºi a fost repartizatã
la Slobozia, Ialomiþa. Ce frumoasã
fusese viaþa de student!

Locuiam amândoi în gazdã la o
familie, la Obor în Bucureºti. Miercuri
seara mergeam la Balta Albã unde
locuia �taica� ªtefan Demetrescu, la ora

de rugãciune. În aceastã familie de
pionieri am învãþat importanþa rugãciunii
stãruitoare, rugãciunea prin care
primeºti rãspuns. În Sabat mergeam la
comunitatea Popa Tatu, cântând în
corul dirijat de Horst Gehann.

Cam de prin anii 1950, cu greu
puteai sã gãseºti o Biblie. Tatãl meu
avea o singurã Biblie �de buzunar� pe
care o purtase, ca soldat, în timpul
rãzboiului. Era o Biblie veche, jerpelitã,
cu pagini lipsã ºi, sã spun drept, nu-mi
prea plãcea s-o citesc. În Bucureºti, ca
student, începuse sã-mi fie foame ºi
sete dupã Cuvântul lui Dumnezeu. Într-
un Sabat, seara, prin 1969, la Popa

Tatu, m-am întâlnit cu un frate
din Severin, care mi-a arãtat
patru Biblii noi. L-am rugat sã-
mi dea ºi mie una. Mi-a dat-o
pe un preþ scump, 300 de lei,

costul chiriei noastre pe o lunã.
Împreunã cu Valeria, eram tare bucuros
cã aveam ºi noi o Biblie nouã ºi ne
întreceam cu cititul ei.

La sfârºitul lunii iunie, am pãrãsit
Bucureºtiul ºi ne-am mutat in Urleta. De
aici înainte au început îngrijorãrile. Cu
greu am obþinut negaþie pentru postul
Valeriei, din Slobozia ºi ea a gãsit un
post de Asistentã Medicalã, cu Sabatul
liber, la Spitalul de Neuropsihiatrie din
Cãlineºti, Prahova. Cu mine a fost mai
greu, cãci în învãtãmânt nu prea era
Sabatul liber. Pe 1 Septembrie 1970, m-
am prezentat la ºcoalã. Elevii începeau
pe 15 Septembrie. Mã rugam în fiecare

�Mi-am fãcut o paginã web împreunã cu un coleg ºi ne-am scris viaþa
noastrã. Vreau sã pun o rubricã despre biserica adevãratã. Am intrat pe
pagina voastrã ºi am gãsit materiale interesante.

Cu toate cã nu sunt botezat, îmi place aceastã bisericã, deoarece aici
am gãsit pacea sufleteascã ºi adevãrul pe care îl proclamã Biblia.�

Poºta  redacþiei

De vorbã cu...
compozitorul Valeriu Burciu

- Partea a III-a -

Aurel Mântulescu, Casa de Copii Orfani Rm. Vâlcea http://aurelovici.freeservers.com
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Interviul lunii...

Valeriu Burciu locuieºte acum
în Spokane, SUA.

interviu realizat de Lucian Mihãilescu

zi pentru înþelepciune cum sã procedez
ºi ceream cu stãruinþã Domnului sã-mi
dea El Sabatul liber, deoarece porunca
a patra este ºi o fãgãduinþã, cã Acela
care ne  porunceºte ne ºi ajutã sã sfinþim
Sabatul. În perioada de pregãtire pentru
începerea anului ºcolar, când elevii încã
nu începuserã cursurile, pentru douã
Sabate, m-am învoit. Pe 15 Septembrie
am început cursurile cu elevii. Era o zi
de marþi. Dupã cursuri, am ajuns acasã
zdrobit. Singura soluþie era rugãciunea.
�Doamne, e marþi în a treia sãptãmânã
ºi eu nu am încã Sabatul liber.� Mã
rugam zilnic câte o orã ºi mai bine, pânã
când cãpãtam pace ºi în suflet aveam
simþãmântul cã Domnul va interveni.
Dupã ziua de miercuri eram ºi mai
zdrobit. �Doamne, cum sã procedez?
Ce, ºi cui sã spun? Luptã-Te Tu,
Doamne, pentru mine. Eu sunt slab, mi-
e fricã. Dã-mi Tu soluþia.� Mi-era  teamã
cã, dacã spun cã sunt adventist ºi cer
Sabatul liber, nu mã vor angaja ca
profesor. Sã nu uitãm cã în acea
perioadã, România fãcea parte din þãrile
comuniste ºi învãþãmântul era cel mai
puternic mijloc de propagare a ideilor
comuniste ºi a teoriei evoluþiei. În ºcoalã
nu se admitea religia ºi nici oamenii
religioºi. Joi dimineaþa, înainte de a mã
trezi, am avut un vis scurt. Se fãcea cã
eram pe pat în dormitor ºi, deodatã a
apãrut o luminã puternicã, iar o voce
mi-a zis: �Cântã!� ªi am început sã
cântãm împreunã: �Înainte, fii
încrezãtor! Înainte, zice-al meu Pãstor!�
Acesta a fost visul, dupã care m-am
trezit. Era ora 6 dimineaþa. Am spus
soþiei: �Cred cã astãzi se va rezolva cu
Sabatul.� ªi i-am istorisit visul. Ajuns la
scoalã, secretara ºcolii m-a înºtiinþat cã
nu aveam decât 15 ore de muzicã la
cele douã ºcoli, Proviþa de jos ºi

Drãgãneasa ºi cã directorul ºcolii îmi va
completa catedra cu ore de desen sau
altceva. I-am rãspuns cã nu primesc
decât orele de muzicã, nu ºi altceva. La
prima pauzã, directorul mã întreabã, în
faþa tuturor cadrelor didactice, dacã e
adevãrat cã nu doresc catedra completã
de 21 de ore sãptãmânal? I-am spus cã
e adevãrat. �Bine�, zice el �dar vei primi
bani mai puþini.� �Nu-i nimic�, am
replicat. ªi atunci un gând fulgerãtor îmi
vine în minte. �Domnule director, fiindcã
am renunþat la 6 ore, o zi de lucru deci,
puteþi sã-mi daþi o zi liberã pe
sãptãmânã?� �Da�, zice el, �care zi o vrei
liberã?� �Sâmbãta�, rãspund eu. �Bine�,
sã nu-i puneþi ore sâmbãta�, ordonã el
celor care se ocupau cu întocmirea
orarului.Când am auzit aceasta ºi
vãzând cât de uºor s-a rezolvat
problema Sabatului, m-am bucurat în
mintea mea ºi am înãlþat o scurtã
rugãciune de mulþumire. Isus, Domnul
Sabatului, S-a luptat pentru mine ºi a
împlinit visul pe care mi-l dãduse. De
atunci cântarea 411 din cartea veche de
cântãri are o semnificaþie specialã în
viaþa mea. Citez ultima strofã: �Deci,
când ºtiu prea bine cât sunt de iubit, Sã
spun la oricine ce dar am primit: Darul
înfierii ºi un bun Pãstor, Dar, ce vrea-l
da tuturor.� Regret cã tocmai aceastã
cântare este scoasã afarã din noua carte
de imnuri.

ªi astfel, timp de un
trimestru, am avut Sabatul
liber. Atunci am început lucrul
sârguincios cu orchestra ºi
corul comunitãþii Urleta.

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.intercer.ro/sup
SCOAR
http://www.intercer.ro/scoar
Revista  �Viaþã + Sãnãtate�
http://www.intercer.ro/v+s
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
Pagina tinerilor- Explo, Companioni
http://www.tin.ro
�CONCELEX�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/concelex
�Millennium Tour�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/millennium-tour

Emil Simionescu, Buzãu.Vã felicit pentru tot ce faceþi. Aºtept orice mesaj ºi
materiale pentru ziarul misionar �Viaþã ºi Sãnãtate� cãutat în mod deosebit în
spaþiul ortodox.
Magdiel Gheorghiþã, Bucureºti. �Mã bucur cã existaþi! Sper ca împreunã
sã putem colabora. Noi realizãm filmãri video profesionale.�(Studio Orion,
tel.01.2402529)
Claudiu Stan, Bucureºti. �Nu vã cunosc foarte bine, dar simpla aflare despre
site-ul vostru m-a determinat sã vã contactez. Bravo!�

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890Mesaje primite pe 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, Mary-
land, 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, Ro-
mania, iar traducerea este facutã de
Mariana Petre, Slobozia.
http://www.intercer.ro/stiri/

ªtiri  de pe tot globul

Un raport al bisericilor evanghelice
din Marea Britanie ce cheamã la �o mai
mare accentuare a învãþãturilor despre
iad� a determinat un rãspuns din partea
preºedintelui Bisericii Adventiste Britanice.

�Iadul ca ºi învãþãturã nu este
riposta evangheliei,� comenteazã Pastorul
Cecil Perry. �Oferindu-ne salvarea, Isus îºi
descoperã dragostea Sa. Mesajele lui Isus
sunt bazate pe pocãinþã ºi apartenenþã la
Împãraþia Cerului. În atenþia Sa se aflã
bãrbaþi ºi femei care acceptã salvarea.�

Raportul de 150 de pagini intitulat
�Natura Iadului,� publicat pe 15 aprilie
de comisia teologicã a Alianþei
evanghelice, îndeamnã �liderii bisericilor sã
prezinte învãþãturile biblice cu privire la iad
congregaþiilor lor,� ca ºi promovarea
punctului de vedere tradiþional despre iad
în ºcoli.

Raportul admite cã unii
evangheliºti resping conceptul chinului
veºnic ºi cred în anihilarea totalã a
pãcatului, punct de vedere susþinut de
Adventiºti.

�Raportul admite cã o minoritate
semnificativã a Creºtinilor evanghelici cred
în eventuala anihilare a oamenilor
condamnaþi la iad,� observã Perry.
�Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea este
de acord cu punctul de vedere Biblic
despre natura iadului ºi distrugerea finalã
a pãcatului ºi pãcãtoºilor. Aceasta nu
susþine punctul de vedere istoric,
tradiþionalist asupra iadului ca fiind un loc
de pedeapsã veºnicã. Noi credem ceea

ce Isus a spus în Noul Testament - cã
pãcatul suportã consecinþe ºi cã
Dumnezeu va aduce lumea la judecatã
ºi va rãsplãti fiecare persoanã potrivit
rãspunsului la salvarea Sa profetizatã în
Biblie.�

Pastorul Perry a declarat cã
raportul nu este o mãrturie pentru
credinþa Creºtinã.

�Mesajul iadului este în contrast
puternic cu mesajul de speranþã ºi
dragoste al Bibliei ºi genereazã teamã,�
conluzioneazã el. �Mesajul nostru ca
Biserici n-ar trebui sa fie atât de înclinat
spre focul iadului ci trebuie sã fie o
mãrturie mai eficientã pentru milioanele
de oameni în drumul lor spre pieire.�

                   [Jonathan Gallagher].

�Focul iadului întreþinut? Presedintele Uniunii Adventiste din
Marea Britanie spune �Nu!�- conform Bibliei

Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

(va urma)

continuare

Scheme de clasificare a muzicii (7)

3. Muzica evanghelisticã
�Gospel� ºi cu rol misionar.

Aceastã muzicã se foloseºte
la serviciile divine sãptãmânale ºi
respectiv la campaniile de
evanghelizare. În secolul trecut,
fiecare mare predicator îºi avea un
cor ºi un dirijor care-l însoþeau în
timpul campaniilor de evanghelizare
ºi de redeºteptare. Este bine
cunoscutã activitatea marelui predi-
cator Moody (sec.XIX), deosebitul
sãu succes în ce priveºte convertirea
mulþimilor la biserica baptistã ºi
aportul nepreþuit al muzicii corale în
aceastã acþiune.

Imnurile �Gospel� sunt în gen-
eral alcãtuite din 8 sau 16 mãsuri în
forme de lied monopartit sau bipartit
(strofã plus refren) scrise în sistemul
sonor tonal. Melodiile au
cantabilitate, sunt uºor de reþinut, au
o armonie simplã bazatã în general
pe cele trei acorduri principale:
tonicã, subdominantã, dominantã, în
stare directã ºi în rãsturnãri.

Textul literar este structurat în
versuri ºi strofe, având mãsurã ºi
rimã ca orice poezie clasicã. În ce
priveºte conþinutul, acesta exprimã:
lauda, închinarea, preamãrirea lui
Dumnezeu, experienþa convertirii,
pacea iertãrii, ziua Domnului,
pocãinþa, lucrarea misionarã,
revenirea lui Isus, etc.

Cele mai frumoase melodii,
cu o simplitate ºi o inspiraþie pline
de nobleþe, s-au  scris în perioada
clasicismului (prima parte a
sec.XIX).  Spre sfârºitul sec.XIX  ºi
începutul sec.XX,  muzica de cult
neoprotestantã americanã suferã o
modificare a caracterului ei solemn
sub influenþa jazz-ului ºi a muzicii
uºoare în special. Astfel apare o
diversitate de formule ritmico-
melodice care utilizeazã
cromatisme, sincope, contratimpi,
mãsuri ternare compuse cu ritmuri
dansante, acorduri micºorate,
acorduri de septime pe trepte
secundare, toate acestea în mod
abuziv, dupã modelul muzicii de
divertisment. Existã ºi un gen aparte
religios ce aparþine populaþiei de
culoare: negro-spiritual.

Astãzi cântarea dansantã
suprasaturatã de cromatisme
armonice ºi melodice, un fel de
romanþã modernã, acompaniatã de
chitãri electrice, instrumente de
percuþie sau de orgã electronicã,
este o permanenþã în majoritatea
bisericilor neoprotestante.

Totul despre muzica religioasã
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Au fost fãcute numeroase
studii asupra efectelor somnului
insuficient ºi al lucrului prelungit
asupra performanþei piloþilor de
avioane ºi a ºoferilor.  Rezultatele
cercetãrilor aratã cã oboseala
afecteazã rezultatele muncii fiecãruia
dintre noi.  Sã luãm doar un exemplu.
Douã automobile se deplaseazã pe o
ºosea.  Maºina din faþã frâneazã
brusc.  Luminile stopurilor se aprind.
ªoferul din maºina din spate vede
luminile ºi frâneazã ºi el.  Din
momentul în care ºoferul observã
luminile ºi pânã la momentul când
frâneazã se scurge un timp care se
numeºte timp de reacþie.  În stare de
obosealã, timpul de reacþie este mai
lung. De multe ori, prelungirea timpului
de reacþie este cauza unor accidente
rutiere deseori grave sau chiar
mortale.

În afarã de oboseala fizicã,
existã o altã formã de obosealã numitã
obosealã psihicã. Aceasta se
manifestã prin tulburãri de memorie,
greutate în învãþare, rãspunsuri mai
lente ºi greºite, reducerea atenþiei ºi,
foarte interesant, lipsã de plãcere în a
face unele lucruri pe care înainte
individul le fãcea cu plãcere.  De
exemplu, o secretarã constatã cã îi

New Start
SÃNÃTATE

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/prisma/)
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este foarte greu sã scrie chiar cele
mai simple scrisori. Un profesor
trebuie sã facã sforþãri pentru a
preda niºte lecþii pe care înainte le
aºtepta cu plãcere. Studentul nu se
poate concentra la temele sale.
Aceastã obosealã duce, de
asemenea, la instabilitate
emoþionalã. Individul oscileazã de
la stãri de fericire la stãri de
depresie ºi invers.  Din pricina
nestãpânirii reacþiilor, apar frecvent
izbucniri de mânie, nerãbdare,
frustrare.  Respectul de sine scade
ºi deseori apar îndoieli cu privire
la  valorile spirituale.  Semnele
oboselii sunt de obicei progresive.

Ce puteþi face pentru a
scade nivelul de obosealã din viaþa
dvs.?  Vã amintiþi de Tom ºi de
problema lui?

În primul rând, culcaþi-vã la
timp, cu orice preþ!  Asiguraþi
organismului dvs. cel puþin 7-8 ore
de somn.

În al doilea rând, cheia
succesului în combaterea oboselii
constã în adoptarea unui program
regulat de exerciþii fizice.  Acþiunea
relaxantã a miºcãrii nu poate fi
înlocuitã cu nimic.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

Camera de Sus

Odihna
-continuare-

(va urma)

Bãtrânul Joe era omul nimãnui în
acel loc. Nimeni nu ºtia de fapt cauza
pentru care el era pe strãzi. Se spunea cã
are doar o educaþie limitatã. Þinuta sa
dezordonatã, neîngrijitã ºi faptul cã era
mereu murdar îl fãceau sã parã mult mai
bãtrân decât cei 30 de ani ai sãi. Când
treceau pe lângã el, oamenii ºopteau în
spatele sãu: �Sãracul Bãtrânul Joe... Oare
va veni vreodatã ceva bun de la el?�

Bãtrânul Joe îsi petrecea timpul
cãutând în lãzile de gunoi sticle care
puteau fi refolosite. Noaptea dormea pe
aleile parcului. Într-o zi, Joe dispãru fãrã
urmã. Lumea gândea cã a plecat cu un
tren spre sud, dar nimeni nu ºtia nimic
sigur.

Zece ani mai târziu, în oraº a venit
un nou predicator; el avea un aer relaxat
ºi liniºtit în timp ce stãtea în colþ împãrþind
broºuri. O datã, a fost vãzut servindu-i
prânzul unei persoane fãrã casã, în timp
ce discutau. Era, totodatã, un oaspete
favorit al amvonului bisericii locale. Dupã
o predicã, un grup de doamne mai în
vârstã s-au adunat ca sã comenteze
înþelepciunea predicatorului. �Cu
siguranþã, a venit de la un colegiu foarte
bun�, remarca una din ele. �Da, se spune
cã a avut ºi o familie foarte bine situatã
social�, spuse alta.

La urmãtoarea întâlnire,
predicatorul începu sã vorbeascã: �Acum
zece ani simþeam cã sunt un nimeni. Nu
aveam familie, aveam o educaþie limitatã

ºi nu puteam sã-mi fac rost de o slujbã.
Pãrea cã nimãnui nu-i pasã de mine aºa
cã a început sã nu-mi mai pese nici mie.
O femeie a venit la mine într-o zi ºi mi-a
spus de cineva cãruia îi pãsa: Dumnezeu.
Mi-a spus cã El nu se uita la aparenþe, ci
la inimã. Mi-a spus cã El m-a iubit atât de
mult încât a trimis pe singurul Sãu Fiu ca
sã moarã pe cruce pentru pãcatele mele
ºi cã prin El aº putea avea salvare.�

Predicatorul continuã: �Din ziua
aceea, viaþa mea s-a schimbat dramatic
pentru cã aveam, pentru prima datã, o
speranþã. Puteam sã nu am o familie
pãmânteascã, dar aveam o gramadã de
fraþi ºi surori în familia lui Hristos. Nu mai
trebuia deloc sã fiu �sãracul Bãtrânul Joe�
pentru cã Biblia îmi spunea cã acum eram
un copil al lui Dumnezeu! (�Vedeþi ce
dragoste ne-a arãtat Tatãl, sã ne numim
copii ai lui Dumnezeu!� 1 Ioan 3:1).�

Întreaga bisericã stãtea ºi privea
încremenitã de mirare ºi teamã
respectuoasã, recunoscând acum în omul
remarcabil din faþa lor pe Bãtrânul Joe.
În acea zi, împãrtãºirea istoriei sale de
credinþã, speranþã ºi dragoste a schimbat
multe vieþi. Prin exemplul Bãtrânului Joe,
putem ºti nu numai cã toate lucrurile sunt
posibile prin Hristos care ne întãreºte, dar,
prin El, ºi lucrurile de odinioarã au murit
ºi acum totul e nou pentru noi! Dacã
Bãtrânul Joe a putut sã o facã, sigur poþi
ºi tu! Doar cheamã-L azi pe Tatãl tãu
ceresc.

                                          Bãtrânul Joe             de Melanie  Schurr
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�Daþi Cezarului ce este al Cezarului ºi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu�  (Matei 22,21)

                Cezarul ºi Dumnezeu
Gânduri pentru inimã

Rostind aceste cuvinte, Domnul nostru Isus Hristos a rãspuns întrebãrii
care se ridicã în mintea oricãrui credincios, încurajându-l sã-ºi plãteascã toate
dãrile, ba mai mult, sã-ºi îndeplineascã toate îndatoririle faþã de stat.

Însã, Învãþãtorul Divin, nu numai cã nu se lasã ispitit, dar nu se limiteazã
strict la întrebare, ci prin rãspunsul Sãu deschide noi direcþii de gândire celui care
întreabã spunând: �Daþi Cezarului ce este al Cezarului� dar  �ºi lui Dumnezeu ce
este al lui Dumnezeu�. Împlinirea datoriilor faþã de stat nu scuteºte pe nimeni sã-
ºi facã datoria faþã de Dumnezeu iar ºi credincioºia faþã de Dumnezeu nu justificã
pe cineva sã nu-ºi onoreze obligaþiile faþã de stat.

Dincolo de cele amintite, Isus a dorit sã înveþe cã biserica ºi statul, sunt
domenii distincte. Dumnezeu ºi Cezarul sunt domni diferiþi. Cele douã nu se pot
confunda sau amesteca. În timp ce statul rãspunde nevoilor civice ale individului,
asigurând condiþii normale de convieþuire socialã ºi operând cu instrumente
specifice, biserica, pe cu totul alte cãi, ar trebui sã rãspundã nevoilor sufleteºti,
intime, care dau individului echilibru lãuntric, mulþumire de sine, capacitatea de a
accepta realitãþile, lucruri care provin din relaþia pe care acesta o poate stabili cu
Dumnezeu. De aceea, o componentã importantã a luptei pentru apãrarea libertãþii
religioase constã în a apãra bisericile de ingerinþele statului ºi a determina cadrul
legislativ ºi contextul social în aºa fel încât sã fie favorabil respectãrii libertãþii
religioase ºi de conºtiinþã.

Pentru aceasta sunt necesare proiecte de promovare a libertãþii religioase
care sã asigure tuturor dreptul de a da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu ºi sã
fie ferite de pericolul de a da Cezarului, ce este al lui Dumnezeu.

de George Creþu, Mislea

Sunt gata sã mã apãr! Chiar dacã acuzarea mea este realã ºi eu sunt vinovat, mi-am
angajat un Avocat. Nu cere mult, doar sã-L ascult. Am fost adus în faþa Curþii de Justiþie ºi mii
de acuzaþii mi s-au adus. În boxã nenumãrate cuvinte îmi rãsunau în urechi. Dar dintr-o datã
m-am trezit în liniºtea deplinã a sãlii. Se aºtepta sentinþa. Sub zgomotul ciocanului am putut
sã aud : �Gãsit vinovat, de înaltã trãdare la adresa lui Dumnezeu.� Avocatul meu a tãcut.
Eram sigur cã va câºtiga acest proces.

Am fost condamnat la moarte veºnicã fãrã drept de apel ºi fãrã posibilitate de cauþiune.
Am fost transferat la o închisoare de înaltã securitate cu porþi de fier. Am întrebat de o soluþie
de a scãpa de aici. Exista una singurã:ca Fiul Regelui sã moarã în locul meu. A doua zi am
fost eliberat ºi pus în toate drepturile mele, mi-au dat un paºaport nou, unul deosebit, în el era
numele meu, un nume nou pe care acum îl aflam. Mergând pe stradã am cumpãrat un ziar ºi
rãsfoind prin el am descoperit poza Avocatului meu. Da, El era Fiul Regelui ºi a murit în locul
meu. Iar eu primisem o avere imensã: eram fiu de Dumnezeu!

Judecata mea

Reportaj
 Ocolul Pãmântului în 200 de minute!

Peste 4 500 de tineri ºi copii din toatã
þara au participat duminicã, 28 mai 2000 la
marºuri cu ocazia Zilei Mondiale Anti-fumat.
Acþiunile tinerilor au avut ca scop: *sã avertizeze
pe tineri ºi adulti cu privire la efectele
devastatoare ale consumului de tutun, alcool, alte
droguri; *sã tragã un semnal de alarmã în
legaturã cu reclamele pentru tutun si alcool; *sã
propunã forurilor care au atribuþii în domeniu ºi
asociaþiilor neguvernamentale din România o
acþiune constantã ºi hotãrâtã de luptã împotriva
fumatului, dupã modelul þãrilor dezvoltate, cu
scopul de a diminua numãrul de fumãtori, de a
îmbunãtãþi ºi salva viaþa multor sute de mii de
oameni.

Denumirea acþiunii provine de la
ambiþiosul proiect al tinerilor din 20 de orase de
a acoperi o distanþã echivalentã cu circumferinþa
Pãmântului la Ecuator (40 075km). În
acest sens ei ºi-au propus ca în fiecare
oraº sã acopere o distanþã de 2000 de
Km. în 200 de minute. Actiunea face
parte din proiectul denumit �Marº în jurul
lumii� organizat de Conferinþa Generalã
-�Walk around the world � 2000� lansat
în 1998 ºi la care au participat pânã acum tineri
din 8 þãri.

Participarea tinerilor români a adus o
notã de originalitate tocmai prin proiectul de a
acoperi o distanþã echivalentã cu Ocolul
Pamântului.

În Bucureºti pe o vreme canicularã
participarea a depãºit cu mult aºteptãrile. În
deschidere s-au adresat participanþilor din partea
organizatorilor pastorul Cristian Modan, dr. Sorin
Sãndulache, preºedintele Asociaþiei Sãnãtate ºi
Temperanþã, apoi dr. Mircea Ioan Popa, director
general în cadrul Direcþiei de Sanatate Publicã
din Ministerul Sãnãtaþii ºi pastorul Ioan Câmpian
din partea conducerii Bisericii Adventiste.

Un numar de 600 de tineri ºi copiii au
strãbãtut o distanþã de 9 km prin centrul oraºului
pe traseul: Parcul Tineretului, Piaþa Unirii, Piaþa
Universitãþii, Piaþa Romanã, Piaþa Victoriei,
Parcul Herãstrãu. Astfel, ei au parcurs 5 400

km în încercarea de a acoperi ºi distanta pe care
urmau sã o realizeze tinerii din Buzãu ºi Câmpina,
care nu au primit aprobare pentru marº.

Coloana în lungime de 500 m era
presãratã cu bannere care parodiau reclamele la
tigãri, steguleþe ºi baloane. În faþã, patru tineri
cãrau un cosciug în care se aflau 2 þigãri mari,
gonflabile, urmaþi de un grup de 15-20 de copii
mici (5-8 ani). Participanþii au strigat sloganuri de
genul: Portavoce: *Fiecare zi e-a ta! Raspunsul
tuturor: Sã nu fie ultima! *Fii diferit! � Nefumator
*Mai aproape de hotar � Sau de carul mortuar
*Vrei sa fii sãnãtos, fericit? Pãi atunci � Fii diferit!
*Sticla dupa sticlã e placere! � Doar necazuri si
durere *Stii noul preþ al tutunului? � Viaþa ta! *Nu
te lasa înºelat, fumatul ucide! Participanþii au
cântat ºi un cântec special compus pentru aceastã
ocazie.

Tinerii purtau ºãpcuþe alb-albastre pe
care scria: �Fii deºtept, nu fuma!� Ei i-au
impresionat pe trecãtori, pe locatarii din
blocurile situate de-a lungul bulevardelor ºi
chiar pe poliþiºtii ºi pe jandarmii însoþitori.
Echipe de copii ºi tineri însoþeau coloana
ºi împãrþeau pliante, broºuri ºi invitaþii la

un seminar pentru abandonarea fumatului. În
încheiere, s-au format pichete de copii ºi tineri
care au fãcut demonstraþii despre nocivitatea
fumatului ºi au împãrþit invitaþii la seminarul de
abandonarea fumatului.

La nivel central doar postul TV Pro-Tv
a prezentat duminicã seara ºi luni dimineaþa la
ºtiri un reportaj incluzând imagini ºi interviuri din
Bucureºti, Baia Mare ºi Târgu-Mures. Alãturi de
acestea presa localã a relatat evenimentul. În toate
oraºele de unde avem informaþii acþiunea a avut
un succes deosebit. Multe dintre modurile de
manifestare descrise mai sus au fost prezente în
toate celelalte orase. Dintre oraºele participante
amintim: Cluj, Constanþa, Târgoviºte, Giurgiu,
Baia Mare, Timiºoara, Ploieºti, Brãila, Tg. Mureº,
Sebiº (Arad).

de Cristian Modan, Director Tineret
Uniunea Românã

Viorel Dima, Preºedinte Asociaþia pentru Libertate Religioasã
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Poezie Poezie

 Cãmin cultural ... pe roþi!
Experienþe pe calea credinþei

 O femeie bogatã

Sunt o femeie sãracã,
Dar mã consider, deosebit
      de bogatã.
Palatul ?
În inima a doi copii ce-i
       cresc.
Diamantul ?
În ochii lor ce mã privesc.
Aurul ?
În vorbele ce mi le rostesc.
Îi iau de mânã ºi zâmbesc :
-În voi bogãþia o gãsesc !
Pe Dumnezeu îl preamãresc!

de  Aurelia  I., Sudiþi

Lucrez ca pastor în districtul Pietroºani,
judeþul  Prahova. În Sabatul din 18 februarie am
primit  vizita tinerilor din Braºov. Scopul vizitei a
fost sã ne ajute la evanghelizare în satul Crivina.
Sâmbãtã seara am organizat un foc continuu de
rugãciune, fiecare tânãr câte 15 minute, pânã a
doua zi dimineaþa. Aceastã experienþã ne-a dat mult
curaj, aºa cã am plecat duminica sã facem invitaþii.
Ne-am împãrþit pe grupe ºi am pornit prin sat.
Aveam doar o familie adventistã în aceastã
localitate. Postaºul a trecut cu bicicleta pe lângã
noi ºi ne-a spus sã stãm liniºtiþi cã aici este
ortodoxie curatã. I-am rãspuns cã nu-i curatã deloc,
deoarece majoritatea oamenilor în loc sã fie la
bisericã la slujbã, erau acasã. La ora trei cãminul a
fost plin de lume. Marius, seminarist în anul II, a
rostit Cuvântul Domnului, alãturi de intervenþiile
muzicale. La sfârºit toþi au ridicat mâna cã doresc
sã venim ºi duminica viitoare. În timpul sãptãmânii
urmãtoare, Remus, un tânãr creºtin dupã
Evanghelie, a studiat personal problema
Sabatului ºi ºi-a dat seama de adevãrul
biblic.S-a înscris la clasa de botez atât
el cât ºi alte douã persoane.

    În duminica urmãtoare ne-am
întâlnit din nou la cãmin. Lumea a venit iarãºi ºi nu
am avut probleme. Urma acum ultima întâlnire
publicã pe 5 Martie, cu un program de Ziua Mamei,
dupã care urmau seminarii în case. Contabilul care
rãspundea de cãmin ne-a asigurat de local. Tinerii
din Braºov au fost atât de încântaþi de acþiune, încât
au venit acum ºi mai mulþi, cam 40, majoritatea
studenþi. Mi-au telefonat ºi mi-au spus cã vin cu
un autocar. A sosit autocarul în faþa cãminului, au
sosit oamenii iar prietenul meu Marius era pregãtit
sã vorbeascã. Lipseau cheile de la cãmin.

Am întrebat ce s-a întâmplat. Primarul
plecase de data aceasta din sat la îndemnul
preotului, cu chei cu tot. Am cãutat o salã la ºcoalã,
am rugat proprietarii a douã localuri încãpãtoare,
dar toþi ne evitau. Vremea era foarte rea ºi aveam
nevoie de adãpost. În timp ce mergeam din casã
în casã îmi încurajam prietenii cã Dumnezeu ne va

pastor , Pãdure Ninu, Pietroºani, PH

de  Rãzmeriþã Magdalena

Pe-o pãºune mare-ntinsã, lâng-o apã,
Un pãstor cu-o turmã, oile-ºi adapã.
Grijuliu sã vadã de mai are-o sutã,
Numãrã ºi iese : o oaie pierdutã.

Pleacã, duce-n staul oiþele sale,
ªi pe cea pierdutã o cautã-noapte,
A dormi acum sigur el nu poate,
Pânã ce gãsi-va oaia cea din vale.

Dupã cum Pãstorul Isus ne iubeºte,
ªi-un suflet de se pierde, l-aduce
înapoi,
Aºa pãstoraºul cu oaia pierdutã,
Cu dor o gãseºte, sã facã suta-napoi.

De te simþi cumva, oaia rãtãcitã,
Fii în siguranþã, cã nu eºti pierdutã!
Isus Pãstoraºul cu grijã te-a gãsit,
Cãci El te iubeºte ºi te-a mântuit.

Oaia pierdutã
ajuta, noi doar sã ne facem datoria.

Rând pe rând toate uºile mi se
închideau în faþã ºi acum eu eram cel
descurajat. A fost un examen mai greu ca la
Institut. Vedeam oamenii la uºa cãminului ºi
nu ºtiam ce sã fac. Ne-am dat jos din maºinã
ºi le-am spus situaþia. Atunci tinerii aceia
minunaþi au zis sã-i ducem pe oameni la
Pietroºani în adunare ºi sã-i aducem înapoi la
sfârºitul programului. Cu ce ? Cu autocarul.
Aºa s-a ºi întâmplat. Cam treizeci de persoane
au avut curajul sã intre în autocarul nostru!
Am rãmas cu maºina mea sã mai iau oamenii
ce veneau la  cãmin. S-a apropiat un bãrbat
de mine ºi mi-a spus : �Nu-mi place deloc ce
v-a fãcut primarul ºi preotul. Cum sã-ºi batã
joc de oameni?� Mulþi oameni din sat au fost
nemulþumiþi cã ne-a fost refuzat cãminul. La
Pietroºani programul a durat trei ore. Liderul

grupului Amicus, Paul, ºi-a spus
experienþa convertirii. A fost cald,
a fost mai liniºte ca de obicei,
pentru cã eram în bisericã. La
sfârºit am anunþat cã Sâmbãtã
dimineaþa vor trece douã maºini ºi

sã ne-aºtepte în centru. Ne-am rugat ºi pentru
preot la urmã, nu sã aibã cãrbuni aprinºi pe
cap, ci ca Dumnezeu sã-l lumineze.

Am învãþat cã atunci când omeneºte
nu mai ai soluþii, Dumnezeu este  inepuizabil
ºi nu este incomodat de un preot sau de un
cãmin ce nu poate fi folosit. Nu s-a putut
predica într-un cãmin obiºnuit, s-a putut folosi
unul pe ''roþi'',  o soluþie care nici nu-mi trecea
prin cap atunci. Mulþumesc lui Dumnezeu care
a inspirat pe tinerii braºoveni sã ia de data
aceasta nu trenul, ci autocarul ºi pentru cã El
lucreazã surprinzãtor în viaþa noastrã.

P.S.În Sabatul din 9 iunie 2000, am
avut botezul a 9 persoane în comunitatea
Pietroºani!
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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

Bãieþii ºi fetele duc cu ei aceste atitudini, con-
solidate de-a lungul anilor, în viaþa lor de adulþi. Dupã ce se cãsãtoreºte,
femeia aºteaptã discuþii intime ºi pline de semnificaþie, de la inimã la inimã.
Cei mai mulþi dintre bãrbaþi nu au nevoie de discuþii de la inimã la inimã,
dar s-ar putea sã le fie dor dupã îndeplinirea unor anumite activitãþi împreunã
cu prietenii lor, deoarece, pentru ei, acþiunea joacã un rol major.

Mai mult decât atât, aceste discuþii de la inimã la inimã, atunci când,
ºi dacã ele au loc, pot avea semnificaþii diferite pentru fiecare dintre cei
doi. Adesea, femeia simte o extraordinarã satisfacþie emoþionalã, în timp
ce bãrbatul s-ar putea sã se simtã oarecum în pericol, din moment ce
trebuie sã discute despre asemenea lucruri! Din aceastã cauzã, relaþia lor
poate sã slãbeascã, ea insistând pentru tot mai multe discuþii intime, cu
privire la ceea ce simte, în timp ce el tot încearcã sã le evite.

Bãrbaþii ºi femeile vin dupã experienþe trecute diferite, acumulate
încã de când s-au nãscut. Unui bãieþel i se vorbeºte altfel decât unei fetiþe
ºi este tratat altfel decât o fetiþã. Pe mãsurã ce ei cresc, aceste deprinderi
se consolideazã ºi fiecare dintre ei va aduce cu sine, în cãsnicie, aºteptãri
diferite cu privire la locul pe care îl deþine conversaþia în cadrul relaþiei lor.
Fiecare va tinde sã asculte în mod diferit, sã discute despre subiecte diferite,
sã rezolve problemele în mod diferit, sã aibã nevoi intime diferite ºi sã
caute apropierea în maniere diferite.

Dacã aceste diferenþe sunt rezultatul condiþiilor sociale, este un fapt
discutabil. Dar un lucru este sigur: bãrbaþii ºi femeile au concepþii foarte
diferite despre cum sã fie prieteni. Multe dintre aceste deosebiri, precum ºi
cãile de evitare a neînþelegerilor ce pot apare ca rezultat al lor, vor fi abordate
ulterior.

   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,
Ne-ai cãutat ºi ne-ai gãsit.
Tu ne-ai întors din calea rea,
Iubirea Ta ne-a mântuit!

Ascultã Doamne a noastrã rugãciune,
Condu-ne pasu-n toate cele bune,
ªi iartã-ne trecutul cel pãtat,
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,
ªi-al nostru nume sã-l avem în Cãrþile Tale.

Deci azi cu bucurie, spre Tine noi privim,
ªi-Þi mulþumim din suflet,  cãci mult noi Te iubim!
Dorim ca toatã viaþa doar Þie sã-Þi  predãm ,
Ca sã-þi aducem slavã ºi sã Te bucurãm!

de  Ianole Alina-Georgiana, Borcea, Cãlãraºi



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 6, Iunie 2000

10 11

Poezie Poezie

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

 Doamne, nu mã lepãda !

de Lazãr Stãnescu , Cãzãneºti

În cantina din oraº,
A intrat, pe înserat,
Un "domn" bine îmbrãcat,
ªi cu geantã "diplomat".

Oricine vedea, desigur,
Un lucru, de la distanþã :
Omul cel "la patru ace"
Îºi da multã importanþã.

ªi-a pus geanta tacticos,
A lãsat geaca în cui,
ªi ca orice om flãmând
Se-aºezã la masa lui.

Vecinul de vizavi,
Sã-i vorbeascã a dorit,
Sã-i comunice un lucru,
Însã "domnul" a rostit :

- Omule, vãd, ai pe faþã
Un tonus acidulat . . .
Dumneata ai chef de vorbã,
Eu am chef doar de mâncat !

Parabola mândriei

Doamne, nu mã lepãda
Cãci sunt creatura Ta!
Doamne, nu mã lepãda
Cãci eu sunt suflarea Ta!

Doamne, nu mã lepãda
Cãci eu sunt minunea Ta!
Doamne lasã mila Ta
Inima-mi sã fie-a Ta.

Doamne, nu mã lepãda,
Ia-mã în lucrarea Ta!
Lumea vrei sã o salvezi
ªi prin noi poþi sã lucrezi.

Doamne, nu mã lepãda!
Doar Tu eºti speranþa mea.
Doamne las-a Ta iubire
Sã mã ia în stãpânire.

Doamne, nu mã lepãda!
Aratã-mi frumuseþea Ta!
Doamne, ºtiu cã mã iubeºti
ªi cã nu mã pãrãseºti.

Doamne, nu mã lepãda!
ªtiu cã sunt un pãcãtos...
Cred în Tine cã-s salvat
De Omul Isus Hristos.

Doamne, nu mã lepãda!
Fiindcã al Tãu copil eu sunt,
Þie eu mã voi preda
Tu eºti Dumnezeul sfânt.

Doamne, nu mã lapãda!
Tu eºti fericirea mea.
Mã cheamã ºi dã-mi avânt
Voia-Þi sfântã sã ascult.

Doamne, nu mã lepãda!
Tu eºti siguranþa mea.
Doamne, Dumnezeul meu
Laudã îþi voi cânta!

ªi spunând aceasta, "domnul",
Se-avântã spre-a lui mâncare,
ªi se-opri abia la urmã,
Spre a pune o-ntrebare :

- Domnule vecin de masã,
Sã mã ierþi, te rog frumos . . .
Nu am vrut nici sã te supãr ,
Nici sã fiu neomenos.

Însã foamea mã topea,
ªi eram preocupat;
Am vrut întâi sã mãnânc,
N-aveam timp de discutat !

Deci, te rog sã-mi spui acum,
Dacã eºti bun ºi galant,
Ce doreai sã îmi comunici?
Este ceva important ?

- Domnule, e prea târziu !
Acest lucru-i evident . . .
Îþi cãzuse-o muscã-n supã
ªi-am vrut sã te fac atent !! . . .

Motto : "Dumnezeu stã împotriva celor mândri, dar celor smeriþi le
dã har ... " (1 Petru 5: 5 )
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CEL MAI VALOROS TEZAUR

Oriunde ar merge cineva astãzi în lume, poate gãsi Biblia. Este
cartea cea mai discutatã ºi cea mai rãspânditã din întreaga lume. Nici o
altã carte nu provoacã o atât de violentã opoziþie ºi nici o altã carte nu
câºtigã un sprijin atât de cãlduros.

Biblia este cartea cea mai înverºunat urâtã ºi totodatã cartea cea
mai fidel iubitã din întreaga lume. Indiferent ce atitudine va lua cineva faþã
de Biblie îi este cu neputinþã sã o ignore. H. L. Hastings, ca vechi apãrãtor
al inspiraþiei Scripturilor, a fãcut aceastã declaraþie: �Biblia e cartea care a
fost combãtutã, distrusã, doborâtã ºi discreditatã mai mult decât orice altã
carte. Din când în când, pentru scurt timp împotrivitorii se ridicã brusc ºi
rãstoarnã aceastã Carte, dar parcã ar rãsturna un cub solid de granit. Pe
orice laturã ar cãdea, ea cade tot în picioare. Uneori, pentru scurt timp
cineva arunca în aer Biblia, dar când ea cade jos, stã pe picioare ºi aleargã
prin lume mai repede ca înainte.�

(va urma)

mina mea; Când mi-e foame, Ea este pâinea vieþii; Când mi-e teamã, Ea
este armura mea pentru luptã.

Când sunt bolnav, Ea este doctorie vindecãtoare, în singurãtate, mulþi
prieteni gãsesc în Biblie. Dacã lucrez, Biblia este unealta mea, sau dacã
vreau sã cânt, Ea este o harpã cu sunete de fericire; dacã sunt neºtiutor, Ea
este ºcoala mea; dacã mã scufund, Ea este stâncã tare, când mi-e frig,
Biblia e focul sacru, de vreau sã zbor, Ea îmi dã aripi.

De-aº fi rãtãcit, Biblia e cãlãuza; Ea e îmbrãcãminte preþioasã ºi
cãlduroasã. De-aº fi în închisoare, Ea e un cîmp deschis, când mã clatin în
mijlocul ispitelor, Ea este refugiul sigur în timp de furtunã.

Dacã vreau sã cãlãtoresc, Ea este o mare liniºtitã; de m-aº odihni, Ea
este o pajiºte înfloritã. De-aceea tu te-ai dãruit mie. Cum m-aº putea dãrui
eu însumi Þie, minunatã Carte?�

3.ªAPTE DOVEZI CÃ BIBLIA ESTE O CARTE INSPIRATÃ
1. Unitatea ºi armonia învãþãturilor ei.
2. Simplitatea învãþãturilor ei.
3. Adaptabilitatea ei. Nu este niciodatã

demodatã, ci este în armonie cu descoperirile
adevãratei ºtiinþe. Toþi oamenii gãsesc un mesaj pentru
inimile lor.

4. Adâncimea tainelor ei. Cu cât sunt mai
mult studiate, cu atât sunt dezvãluite ºi înþelese.

5. Nepãrtinirea ei. Ea nu cruþã pe eroii sãi.
Povesteºte cãderile la fel de bine ca ºi succesele
lor.

6. Trãinicia ei. Deºi milioane au ars-o ºi deºi
prietenii ºi suporterii Bibliei au fost omorâþi cu zecile de mii, astãzi aceastã Carte
se vinde cel mai mult în lume.

7. Prezicerile ºi profeþiile ei.

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 33 (46)
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Biblia e tradusã în mai mult de 1500 limbi pe pãmânt. Ea nu e cartea
unei singure epoci, limbi sau rase. Cã puterea ei nu provine de la o rasã de
oameni sau de la un climat este demonstratã când este dusã în insulele de
canibali sãlbatici ºi ea converteºte pe vânãtorii de capete fãcându-i naþiuni
civilizate, când ea transformã pe barbari în cetãþeni paºnici ºi loiali. Oriunde
merge, oriunde sunt
urmate învãþãturile ei,
Biblia schimbã vieþile
oamenilor. Astãzi mai
mult ca oricând e
necesar sã citim Biblia.

Trãim într-o vreme neobiºnuitã. Aºa cum a spus Percy T. Magan:
�Trãim în zilele când generaþia nouã de intelectuali priveºte la viaþã ca ºi
cum toate experienþele trecutului nu existã, ori, dacã existã, ei le socotesc
mai rãu decât nevaloroase. Aceastã învãþãturã creºte repede astãzi, umple
facultãþile ºi dã nãvalã în sãlile colegiilor ºi universitãþilor noastre. În presã
sau de la tribune ei proclamã doctrinele lor, doctrine care distrug convingerile
credinþei pãrinþilor noºtri ºi nu ne dau în locul lor nici o ancorã pentru suflet,
nimic �sigur ºi puternic�, nimic �care pãtrunde dincolo de perdeaua dinlãuntru�.

Datoritã acestui lucru, unii din tinerii
noºtri sunt fãrã �o puternicã mângâiere� pe care
o dau Sfintele Scripturi - o mângâiere cu atât
mai necesarã în zilele pline de necazuri în care
trãim. Aceºti revoluþionari contestã ºi rãstoarnã
toate legile disciplinei morale care au fost
elaborate de fiii ºi fiicele oamenilor pentru pro-
pria lor siguranþã ºi cuviincios puse în ordine
de-a lungul secolelor. �Poþi face ce-þi place�
se rezumã într-un singur titlu întregul crez al
acestor rebeli. Ei au declarat rãzboi împotriva
evlaviei ºi curãþiei. �Poþi face cum îþi place�,

strigã ei, chiar dacã aceasta înseamnã distrugerea credincioºiei în cãsãtorie,
nestatornicie în prietenie, sau satisfacerea oricãrei pasiuni rele pe care inima
omeneascã o moºteneºte. Pentru ei nu �înseamnã nimic dacã sufletul sau
corpul altuia este murdãrit sau pângãrit pânã acolo cã nu mai poate fi
niciodatã curãþit�.

Biblia nu e nevoie sã fie apãratã, ci e nevoie sã fie cititã, ascultatã ºi
împlinitã.

1.CEL MAI VALOROS TEZAUR
Când tatãl reginei Angliei a fost încoronat ca rege, au luat parte, ca

martori la aceastã ceremonie, cei mai mari ºi bogaþi oameni ai lumii. Prinþi,
prinþese, conþi ºi contese, sultani ºi înalþi oficiali reprezentanþi. Daruri
costisitoare, însumând sute de mii de dolari, au fost prezentate cu prietenoase
dorinþi de bine. Imediat dupã ce coroana veche ºi nepreþuitã a fost pusã pe
capul regelui, arhiepiscopul, luând Biblia de pe altar, a pus-o în mâna
monarhului, spunând: �Maiestate, îþi dãruim aceastã Carte, cea mai valoroasã
lucrare pe care omenirea a produs-o. Ea conþine înþelepciune. În ea existã
Legea Împãrãteascã. Ea este Cuvântul lui Dumnezeu�. Putem fi plini de
mulþumire pentru aceastã mãrturie minunat de adevãratã despre valoarea
Bibliei. Acest preþios tezaur, recunoscut de regele britanic ca cel mai valoros
dintre toate bogãþiile ºi resursele lumii noastre, acest tezaur putem ºi noi
sã-l deþinem. Ne aparþine tuturor. O nepreþuitã moºtenire a trecutului, un dar
de la Dumnezeu Însuºi. Aceastã Carte a cãrþilor poate fi cea mai preþioasã
avere în fiecare casã.

2.TRÃINICIA BIBLIEI
Imperiul Cezarilor a trecut; legiunile armatei

Romane sunt prefãcute în þãrânã; avalanºele pe
care Napoleon le-a aruncat asupra Europei de
asemenea s-au prefãcut în þãrânã; mândria
faraonilor a cãzut; piramidele pe care le-au ridicat
pentru înmormântarea lor sunt afundate în nisipul
deºertului; Cetatea Tir este o stâncã unde sunt
întinse plasele pescarilor; Sidonul este o ruinã;
dar Cuvântul lui Dumnezeu supravieþuieºte. Toate

lucrurile care ameninþau sã-L înãbuºe, n-au fãcut decât sã ajute la înãlþarea
Lui. În fiecare zi este dovedit cât de trecãtor este cel mai mãreþ monument
pe care-l poate ridica omul ºi cât de trainic este Cuvântul pe care Dumnezeu
l-a rostit. Tradiþia a încercat sã sape un mormânt pentru Cuvântul lui
Dumnezeu; intoleranþa ºi persecuþia au aprins multe ruguri împotriva Lui.
Mulþi, asemenea lui Iuda, L-au trãdat cu un sãrut; alþii, ca ºi Petru, s-au
lepãdat de El cu jurãmânt. Unii, ca ºi Dima din dragoste pentru cele din
lume, L-au uitat, dar Cuvântul lui Dumnezeu dãinuieºte încã. Amos R. Wells,
prin versurile sale, ne dã un minunat tribut pentru Biblie:

�Când sunt obosit, Biblia e aºternutul meu, în întuneric, Biblia e lu-


