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Orizontal: 1) Faraon din dinastia 18 (1361-1352
î.Hr.). Celebritatea postumã a acestuia se
datoreazã mormântului sãu din Valea Regilor de
lângã Teba, descoperit în 1922. 2) Un israelit,
numele lui însemnând : �Vrãjitor� (Ezra 2:52). -
Fiu al lui Madian, �Tatãl recunoaºterii�(Gen 25:1-
4). 3) Folositori - Amfibiu blindat. 4) Copii jertfiþi
în cinstea lui Baal - Manifestare a stimei, a
consideraþiei pentru cineva. 5) Rege trac (431-
424) î.Hr.) În vremea lui, regatul tracilor odriºi
atinge apogeul puterii, întinzându-se de la Marea
Egee la Dunãre ºi de la Marea Neagrã la fluviul
Strymon - Un hain fãrã cap! 6) 1 ºi 4 din �Yard�
- Apogeu de... apogeu! - Localitate în Babilon
(Neemia 7:61). 7) Rege dac (70-44 î.Hr.).

            LUMEA ANTICÃ
          (Rebus pentru avansaþi)

Strabon scrie despre el: �S-a înãlþat foarte mult prin exerciþii, abþinere de la vin ºi ascultare faþã de porunci�.
8) Un israelit amintit în 1 Cron. 7:39 - Electrod prin care iese curentul electric dintr-un mediu conductor. 9)
Rege spartan (488-480 î.Hr.). Este comandantul celor 7000 de soldaþi greci care în vara anului 480, primesc
misiunea de a apãra pasul Thermopyle, ameninþat de perºii conduºi de Xerxe I. Numele lui ne aminteºte de
secretarul Conferinþei Muntenia - Aproape eronatã! 10) Hoþ oltean - Cureluºã de maºinã - Post scrip-
tum.11) Reginã asirianã legendarã. I se atribuie construcþia �grãdinilor suspendate din Babilon�, una din
cele ºapte minuni ale lumii.
Vertical: 1) Om politic ºi general atenian (nume în greacã)(?-388 î.Hr.).Dupã lovitura de stat oligarhicã de
la Atena (411), el menþine unitatea flotei din Samos. 2) Vorba mirãrii - Diminutiv pentru riduri. 3) Uniune de
mai multe societãþi comerciale sub conducere unicã, ce urmãreºte instituirea monopolului asupra unui
produs sau sector. - Trei din... RADOI ! 4) Ultimul rege al Mediei (584-550 î.Hr.) - Instrument muzical a la
Cornel Panã. 5) ... ºi Mihai Zamfir - Un nume al apostolului Iuda (nu Iscarioteanul) având semnificaþia: �Cel
inimos, omul inimii, De la inimã, Cel iubit�-Matei 10:3(plural).6) A trãi într-o casã - Face parte din dialog ! 7)
Rele - Aproape scãrmãnat ! 8) Primele la alfabet ! - Intrã ºi prin urechile acului. - Cetate bivocalã a Vechiului
Testament. 9) Suveran al regatului Part din dinastia Arsacizilor (171-138 î.Hr.). În timpul domniei lui, statul
part trece de la statutul de putere localã la cel de putere hegemonã a Orientului Mijlociu. 10) Compoziþie
muzicalã cu caracter eroic, solemn. - �Eu�, dupã Mihai Viteazul - O moabitã, cãsãtoritã cu israelitul Chilion
(Rut 1:4-14). 11) Ultimul suveran al Regatului Noului Babilon (556-539 î.Hr.). El este cel care pãtrunde în
Nordul Babilonului, înfrânge armata lui Belºazar ºi intrã fãrã luptã în Babilon, ale cãrui porþi sunt deschise
de preoþime (numele în greacã). Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti
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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 românã
· Sesiunea Conferinþei Generale Toronto 2000 în românã
· Comunicare în toatã lumea
· Creare si gãzduire de pagini WEB pe Internet pentru

Biserici locale, Instituþii, Publicaþii.
· Reclamã prin e-mail ºi pagini web
· 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, 13

*Pagina misionarilor..........7

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

*Tânãrul pentru cãsãtorie...12

*Gânduri pentru inimã.....14

*Sãnãtate....................15

*ªtiri................... .......16

*Evanghelia prin Internet..17

*ªtiaþi cã ....................18

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

*Poºta redacþiei ..........18

*Secrete culinare .......18 VERIFICAÞI  TEMPERATURA DVS. SPIRITUALÃ!
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Interviul lunii...

SECRETE  CULINARE

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

1. Niciodatã orezul, pastele fãinoase nu se vor lipi de
vas sau între ele, în timpul fierberii, dacã în apa de fierbere
veþi pune de la bun început o lingurã de unt sau de ulei.

2. Merele pregãtite pentru prãjituri stropiþi-le cu puþinã
zeamã de lãmâie. Vor rãmâne albe, apetisante.

Rezolvare rebusului �COMITETE�
Orizontal:1)Parlamente; 2)Echimozã; 3)Na; Meditat; 4)Irep;  Anu;

5)Reproºez; 6)Eraz; Ami; 7)Nimic; Ia; 8)Tz; Cades; 9)Iov; Resort; 10)Imprecaþie.
Vertical:1)Penitenþii; 2)Acar; Rizom; 3)Rh; Eram; Vp; 4)Limpezit; 5)Ame;

Re; 6)Modera; Cec; 7)Ezi; Pasa; 8)Nataºa; Dot; 9)Anemieri; 10)Entuziaste.

·  Prin înclinarea axei pãmântului se produc anotimpurile anului, ºi în scopul
acesta cea mai favorabilã înclinaþie este cea de 23,5 grade.

·  Emoþiile negative produc boli, iar cele pozitive au un efect bun asupra
sãnãtãþii.

·  Studiile facute în ultimii 40 de ani aratã cã, rugãciunea uºureazã astmul,
tensiunea ºi stresul.

·  Stomacul produce zilnic 1,5 litri de suc gastric.

·  Un individ secretã în toatã viaþa, 75 de ligheane de salivã.

·  Organismul omului are un numãr de 1140 de muºchi. Muºchii feþei, în
numãr de 18, ne permit sã ne schimbãm mimica, sã râdem, sã ne întristam sau sã
clipim din ochi de 11 500 de ori pe zi.    (Dan Viorel, Conf.Transilvania de Sud)

       ªtiaþi cã . . .

Întrebare:"Domnule preºedinte
ADRIAN BOCANEANU, doresc sã ne
spuneþi pentru început ce sentimente aþi
încercat atunci când aþi aflat rezultatul
sesiunii a 14-a a Adunãrii Generale a
Uniunii de Conferinþe a Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea?"

Rãspuns: "Am fost foarte
impresionat de hotãrârea aceasta ºi
miºcat. Este mai mult decât mã
aºteptam ºi în acelaºi timp am simþit din
nou povara acestei rãspunderi.
Aºteptãrile credincioºilor, ale Bisericii,
sunt foarte mari într-un timp ca acesta
ºi singura mea speranþã este cã
Dumnezeu mã va cãlãuzi în aºa fel încât,
nu numai aºteptãrile oamenilor, dar chiar
aºteptãrile lui Dumnezeu sã fie
împlinite."

I: "Cu toate cã este prematur sã
ne prezentaþi un plan amãnunþit al
activitãþii pe care o veþi desfãºura în
urmãtorii cinci ani, cu siguranþã aveþi în
atenþie câteva obiective majore pe care
doriþi sã le atingeþi. Care ar fi acestea?"

R: "Un proiect de foarte mare
însemnãtate ºi care a fost deja discutat
ºi urmeazã sã fie preluat de noua echipã
este educarea continuã ºi consolidarea
spiritualã ºi practicã a celor de curând
intraþi în Bisericã, atât a celor veniþi din
familii în care au trãit un stil de viaþã
adventist, cât ºi a celor din afara Bisericii
Adventiste. Cei care intrã în Bisericã au

un potenþial de creºtere foarte mare,
au daruri spirituale, capacitãþi, talente
care trebuie valorificate din plin.
Convingerea mea este cã trãim un
timp strategic, o perioadã criticã, în
care cei care intrã în Bisericã trebuie
sprijiniþi ca sã se dezvolte, sã se
consolideze din punct de vedere doc-
trinal ºi al stilului de viaþã adventist în
aºa fel încât apoi sã poatã sã trãiascã
o viaþã creºtinã vie, în continuã
creºtere ºi care sã fie o bunã mãrturie
pentru toþi cei din jur. Eu cred cã dacã
aceastã perioadã criticã, ce constã
în trei pânã la cinci ani este pierdutã,
ºi anumite capacitãþi nu sunt
dezvoltate ºi anumite deprinderi nu
se formeazã, este posibil ca perioada
aceasta sã nu se mai întoarcã
niciodatã."

I:" Pentru cã vorbeaþi de
aceastã perioadã criticã, mã gândesc
la urmãtorul aspect: foarte mulþi
oameni privesc cu speranþã spre
Biserica AZª ºi aºteaptã un ajutor,
chiar dacã ei nu sunt membri ai
Bisericii. V-a þi gândit la aceºti
oameni?

R: "Trãim în lumea aceasta nu
doar ca sã atingem noi un nivel de
viaþã spiritualã, materialã sau socialã
mai ridicat, ci trãim în lumea aceasta
ca sã servim pe ceilalþi. Domnul Isus
aºa ne-a spus:"cãci nici Fiul omului

Interviu cu Preºedintele Uniunii Române
Adventiste, pastorul Adrian Bocãneanu, dupã

realegerea sa în aceasta slujbã

Simona Vraciu, Sântandrei, Hunedoara. �Mi-aþi
fãcut o mare surprizpã trimiþându-mi revistele dvs.! Am
citit cu interes materialele publicate. Este un lucru minunat
ca tinerii sã poatã comunica între ei, sã-ºi împãrãºeascã
experienþele de viaþã ºi credinþã. Pentru unii cuvântul scris

are o mare putere, ºi uneori hârtia ne face sã ne aºternem gândurile aºa
cum le avem în suflet. ªi dacã a citi, în general, este un mare câºtig, a citi
despre credinþã, despre Dumnezeu este cu adevãrat o binecuvântare.�

Poºta  redacþiei
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Interviul lunii...

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

nu a venit sã I se slujeascã, ci El sã
slujeascã ºi sã-ºi dea viaþa ca preþ de
rãscumpãrare pentru mulþi." Aici este
proba cea mai dificilã a autenticitãþii
creºtinismului nostru. Cel mai bun
ajutor pe care îl putem da celor din
afara Bisericii este sã trãim o viaþã in-
tegrã din punct de vedere moral, sã
fim persoane de un caracter matur ºi
stabil, persoane care respectã
adevãrul, care apreciazã valoarea
muncii, care rezistã tentaþiilor unei vieþi
sau unor câºtiguri uºoare. Aceasta
este o contribuþie majorã. În felul
acesta, creºtinii pot sã devinã o barierã
de netrecut în calea celor care poate
sunt mult mai puternici, mai influenþi,
dar care nu pot trece peste oameni ale
cãror conºtiinþe sunt corecte ºi curate.

Al doilea lucru pe care dorim
sã-l facem în viitor este sã ne apropiem
de categoriile defavorizate: bãtrâni
singuri, tineri dezorientaþi - care nu
întrezãresc un viitor în viaþã ºi astfel
pot fi victimele uºoare ale viciilor, ale
drogurilor, delicvenþei - ºi sã-i integrãm
nu neapãrat în convingerile doctrinale
adventiste, ci în acest stil de viaþã,
bazat pe muncã onestã, pe refuzarea
a tot ce distruge sãnãtatea corpului, a
minþii ºi a spiritului, pe convingerea cã
un câºtig mic, dar obþinut în mod cinstit
ºi cu regularitate, banii cheltuiþi cu
economie ºi prudenþã, înseamnã mai
mult decât aºteptarea unui venit uriaº
venit prin jocul ºansei sau prin activitãþi
ilicite.

I:" Dacã nu prin altceva, prin
credincioºii adventiºti sunteþi cumva
legat ºi de þinutul Dobrogei. De aceea
vã invit pentru final sã transmiteþi un

mesaj pentru membrii ºi prietenii
bisericii AZª din aceastã regiune.

R: "Dobrogea este un þinut cu
particularitãþi ºi frumuseþi deosebite
ºi pentru mulþi oameni din restul tãrii
ea înseamnã mai mult plajã ºi livezile
de piersici ºi struguri, dar locuitorii
de aici nu au prea mult timp ca sã
meargã la plajã. Ei trebuie sã
munceascã ca sã-ºi asigure
existenþa. Viaþa lor poate sã fie grea
ºi uneori mai grea decât în alte pãrþi
ale þãrii. Dacã am privilegiul sã le
spun câteva cuvinte locuitorilor
Dobrogei, aº vrea sã le spun cã deºi
sunt puþin mai departe de centrul
þãrii, ei sunt la fel de aproape ca
oricine altcineva de centrul
Universului, acolo unde este
Dumnezeu, acolo unde este singura
ºansã a speranþei, a cãlãuzirii ºi a
mântuirii pentru noi. Sunt atât de
mulþi oameni credincioºi în
Dobrogea ºi le doresc cãlãuzire ºi
har de la Dumnezeu ºi prin ei
Dumnezeu sã poatã sã reverse
darurile sale minunate ºi asupra
celorlalþi.

I:Vã mulþumesc mult ºi vã
asteptãm cât de curând puteþi, la
mare!

R: Mulþumesc. Voi veni cu
plãcere, nu atât de mult pentru mare,
deºi îmi place marea, ci ca sã mai
pot spune câteva cuvinte la radio
"Vocea Speranþei" din Constanþa!

Interviu realizat de Valentina Stan,
redactor al postului de radio"Vocea
Speranþei" Constanþa

Liviu ºi Luciana Panã, România. �Dumnezeu sã vã binecuvinteze
pentru tot ce realizaþi prin acest site! Vã doresc ca prin munca voastrã
minunatã, în fiecare minut, sã aduceþi la credinþã o �oaie rãtãcitã!�

Trocin Oleg, Republica Moldova. �Salutãri tuturor în Domnul!�

1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678
1234567890123456789012345678901212345678

Mesaje 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

Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

(va urma)

continuare

Scheme de clasificare a muzicii (8)

Totul despre muzica religioasã

4. Muzica religioasã comercialã
americanã.

Aceastã muzicã este cunoscutã
relativ recent sub acest nume, deºi
rãdãcinile ei am vãzut cã se aflã în muzica
�Gospel � din a doua  jumãtate a secolului
trecut.

Ea coincide cu epoca
sintetizatorului. Este o lume sonorã cu
timbruri noi în orchestraþie ºi cu o mare
mãiestrie în prelucrarea unor imnuri
clasice. Are o frumuseþe artificialã
seducãtoare. În prezent existã o
adevãratã industrie a acestor produse, o
marfã prefabricatã dupã cele mai
sofisticate reþete electronice, cu mare
prizã în rândul tineretului ºi cu mare profit
pentru producãtori !

Existã reþele de difuzare în toatã
lumea din care se aprovizioneazã toþi
creºtinii, fãrã deosebire de orientare
doctrinalã.

Ce sugereazã muzica religioasã
comercialã unui ascultãtor atent care ar
face abstracþie de mesajul textului literar?
În primul rând, sugereazã bunã dispoziþie,
uºurãtate, hârjoanã, neastâmpãr,
distracþie, umor, sentimentalism în exces,
dulcegãrie, superficiali-tate, artificialitate,
deºertãciune sau vid de idei, un univers
de mucava cu flori din material plastic
deosebit de atractive, un fel de tiribombe
cu lanþuri instalate în incinta bisericii, unde

oamenii nu mai vin sã se închine, sã se
roage, sã se umileascã ori sã se purifice
spiritual. Aceste idealuri au fost înlocuite
cu amuzamentul, cu baterea din palme
ori din picioare, dupã ritmul cântãrii, ºi
cu bucuria cã ei, creºtinii au scãpat de
diavolul ºi cã acum sunt mântuiþi.

Acest mimetism absurd este luat
drept realitate dupã repetiþii îndelungate
ºi e foarte greu pentru cineva sã se
desprindã din vraja unei spiritualitãþi
înºelãtoare , artificial confecþionatã.
Odatã formate gusturile pentru acest
tip de muzicã, este aproape imposibilã
ieºirea din sfera ei fascinantã,  întrucât
ea produce dependenþã ca orice drog,
iar dependenþa nu este staticã, ci
progresivã. Auzul cautã doze mai mari
de noutãþi, de stridenþe armonice ºi
ritmice,  pânã se ajunge la rock-ul
evanghelic care nu se deosebeºte cu
nimic de rock-ul  obiºnuit deaorece ºi
acesta din urmã a început sã utilizeze
texte ºi subiecte religioase !

Este de prisos sã mai spunem
cã muzica religioasã comercialã nu are
nimic comun cu scopul ºi idealul
închinãrii, ci numai cu satisfacerea
plãcerii fireºti sub masca religiei.

Silver Spring, MI, USA...[Jonathan
Gallagher / ANN] Cercetãrile pe o arie largã
în domeniul sãnãtãþii confirmã cã dacã
participi la serviciile religioase regulat, traieºti
mai mult.

Raportul, publicat în jurnalul
Asociaþiei Americane de Psihologie -
Psihologia sãnãtãþii - analizeazã 42 de
studii din domeniul sãnãtãþii ce au cuprins
aprox. 126.000 de oameni. Concluzia sa -
tu poþi avea o viaþã mai lungã cu 29% dacã
eºti implicat în religie, decât dacã nu eºti.
Concluziile au fost ale Institutului Naþional
de Cercetãri în domeniul Sãnãtãþii, din
Bethesda, Maryland.

Cercetãtorii menþioneazã, de

S-a confimat cã �Religia este bunã pentru tine�
asemenea, cã bisericile care promoveazã
un stil de viaþã sãnãtos, fãrã tutun ºi alcool,
cum este Biserica Adventistã de Ziua a
ªaptea - sunt deja cunoscute cã au membrii
mai sãnãtoºi.

�Legãtura pozitivã dintre religie ºi
sãnãtate nu este surprinzãtoare,� spune
purtãtorul de cuvânt al Departamentului
sãnãtate al Bisericii Adventiste, Thomas
Neslund. �Biserica Adventistã a susþinut
întotdeauna cã existã o corelaþie directã între
prosperitatea spiritualã ºi sãnãtatea fizicã.
Aceasta, plus un stil de viaþã sãnãtos, duc
la concluzia cã religia este cu adevarat bunã
pentru tine ºi sãnãtatea ta.� [ANN]

Tombil, Papua Noua Guinee ...[Jonathan
Gallagher / ANN] Centrul de Sanatate
comunitar din Tombil a fost apreciat de
cãtre Înaltul Comisionar Australian Nick
Warner, potrivit unui raport de presã din
National New Guinea.

�Warner  a declarat  cã îi face
plãcere sã afle cã acest proiect din zonã
a fost bine condus ºi în beneficiul
oamenilor care apreciazã serviciile�, spune
ziarul, care de asemenea s-a referit Frank
Kagai, Health Extension Officer, ce a iniþiat
acest proiect. Kagai a mulþumit AusAID
pentru recunoaºterea eforturilor lor ºi
pentru ajutorul acordat.

Kagai de asemenea a declarat cã
ajutorul acordat a fost un proiect finanþat
de comunitate care a fost derulat de
Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea
pentru a servi populaþia ruralã din zona
South Waghi.

Adventiºtii dezvoltã un Centru de Sãnãtate în Papua Noua Guinee
Biserica Adventistã de Ziua a

ªaptea din Papua Noua Guinee numãrã
190.000 de membrii botezaþi ce se închinã
în 742 de biserici.
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Pe lângã odihnã ºi
exerciþiu fizic mai sunt ºi alte
lucruri care vã pot ajuta.  Când
sunteþi obosit sau aveþi un pro-
gram încãrcat, mâncaþi mai puþin.
Alimente cum sunt fructele ºi
supele, sunt mai uºor de digerat
în timp ce mesele grele contribuie
la senzaþia de moleºealã.

La locul de muncã, faceþi
scurte pauze pentru relaxare
muscularã. Câteva minute de
gimnasticã, sau o plimbare de 5
minute în pas vioi pot sã
reîmprospãteze creierul obosit.
Luaþi-vã timp pentru recreere.
Acest timp nu este un timp pierdut
ci, dimpotrivã, are un efect cal-
mant asupra nervilor ºi vã ajutã
sã vã reechilibraþi viaþa.  Dacã
oboseala dvs. este gravã, trebuie
sã vã luaþi cu orice preþ un
concediu.

Profitaþi de influenþa

New Start
SÃNÃTATE

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/vnadasan/)
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reconfortantã ºi regeneratoare a
naturii.  Departe de grijile ºi
problemele vieþii obiºnuite, veþi
putea gãsi liniºte, pace, acea
stare de tihnã de care mintea ºi
sufletul obosit au aºa de mare
nevoie.  ªi în sfârºit, dar nu în
ultimul rând, nu ezitaþi sã cereþi
ajutor de la Dumnezeu.  Biblia
spune: �Veniþi la Mine toþi cei
trudiþi ºi împovãraþi... ºi Eu vã voi
da odihnã.�

Dacã veþi începe sã
puneþi în practicã aceste principii,
în scurt timp veþi constata cã veþi
avea mai multã energie, veþi
putea face faþã mai uºor la
stresul vieþii ºi veþi vedea viaþa
în culori mai luminoase.
Tensiunea ºi goana vieþii nu vã
vor mai obosi atât de repede  ºi
nu veþi mai fi unul din milioanele
care se lasã copleºiþi de
obosealã.

Camera de Sus

Odihna
-continuare-

Când Amy Hagadorn a dat colþul
holului îndreptându-se spre clasã, s-a
ciocnit cu un bãiat înalt din clasa a cincea
care alerga în direcþie opusã. �Da� mai uitã-
te ºi pe lângã tine, sprinteno!�, strigã
bãiatul în timp ce o ocolea pe mica elevã
de-a treia. Apoi, cu un zâmbet afectat pe
buze, bãiatul îºi apucã piciorul drept ºi
imitã modul în care Amy schiopãta când
mergea.

Amy  îºi închise ochii pentru un
moment. �Ignorã-l !�, îºi spuse în timp ce
se îndrepta spre clasa ei. Dar la sfârºitul
zilei, Amy încã se mai
gândea la bãiatul înalt ºi la
tachinarea lui. Dar mãcar
de-ar fi fost doar el! De
când Amy începuse clasa
a treia se gãsea în fiecare
zi cineva care s-o
tachineze. Copiii o
necãjeau în legãturã cu
modul în care vorbea ºi cu
schiopãtatul. Amy se sãturase. Uneori,
chiar în mijlocul clasei pline de elevi, se
simþea singurã din cauza batjocurilor.

În seara aceea, la cinã, Amy era
tãcutã. Mama ei ºtia cã lucrurile nu
mergeau prea bine la ºcoalã. De aceea,
Patty Hagadorn era fericitã sã aibã veºti
inviorãtoare de împãrtãºit cu fiica ei.  �Este
un concurs al dorinþelor la radio�, anunþã
mama lui Amy. �Scrii o scrisoare
managerului postului ºi cea mai frumoasã
poate câºtiga un premiu. Cred cã cineva
cu pãr blond ºi cârlionþat de la aceastã
masã ar trebui sã participe.� Amy chicoti.
Concursul suna distractiv.  Începu sã se

gândeascã la ce ºi-ar dori cel mai mult.
Un zâmbet o înseninã deodatã pe Amy
când o idee îi veni pentru prima datã în
minte. Cãutã un creion ºi o hârtie ºi merse
sã lucreze la scrisoarea ei. �Dragã
managerule,� a început ea.

În timp ce Amy lucra pentru a scrie
cea mai bunã scrisoarea a ei, restul
familiei încerca sã ghiceascã ce ºi-ar
putea dori.  Jamie, sora lui Amy ºi mama
ei se gândeau amândouã cã o pãpuºã
Barbie va fi în capul listei lui Amy. Tatãl
credea cã era vorba despre o carte cu

poze. Dar Amy nu voia sã-ºi
trãdeze deocamdatã dorinþa
ei secretã pentru Crãciun.
Iatã scrisoarea lui Amy, ex-
act  aºa cum a scris-o ea în
acea searã:

�Dragã managerule,
Mã cheamã Amy. Am

nouã ani. Am o problemã la
ºcoalã. Ai putea sã mã ajuþi,

te rog? Copiii râd de mine din cauza
modului în care merg, alerg ºi vorbesc.
Am  paralizie cerebralã. Singura mea
dorinþã e sã existe o zi în care nimeni sã
nu mai râdã de mine sau sã facã glume
pe seama mea.

Cu drag, Amy�
La staþia radio WJLT din Fort

Wayne, scrisorile curgeau pentru
concursul dorinþelor. Angajaþii se distrau
citind despre tot  felul de cadouri pe care
baieþii ºi fetiþele din tot oraºul ºi le doreau.

                                          Concurs

~ continuare în pagina 13 ~
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                Scrisoare de la Isus Experienþã din Bacãu
Pagina misionarilor

Mã numesc Caºcaval Dorina, sunt
profesoarã de muzicã la un Liceu din
Bacãu. Îl ajut pe soþul meu în lucrarea de
colportaj uneori, astfel cã am luat un numãr
de reviste �Viaþã ºi sãnãtate� ºi le-am
împãrþit colegilor ºi elevilor. Modul în care
mã adresam pentru vânzarea acestor
reviste era unul personal, deci nu în grup,
pentru cã, dacã o persoanã nu era cumva
interesatã, sã nu influenþeze ºi pe celelalte.

Într-o zi mã adresez unei colege,
profesoara de istorie, care fumeazã foarte
mult ºi pe care am mai abordat-
o ºi altãdatã cu alte cãrþi de
sãnãtate. Dar ca ºi în ocaziile
precedente mi-a spus cã pe ea
nu o intereseazã sãnãtatea sau
viaþa, pentru cã are în familie
antecedente � fraþi, rude, care
s-au stins devreme ºi crede cã
ºi ea va urma acelaºi drum (are în jur de
50 de ani). Era împreunã cu soþul ei atunci
când purtam aceastã discuþie cu ea. Eu
m-am rugat înainte de a-i face oferta, aºa
cã ea nu putea sã mã respingã total. A
continuat: � M-ar interesa o carte care sã-
mi spunã ce se petrece �dincolo�, dar
vreau o carte adevaratã, pentru cã tot ce
am citit mi s-a pãrut a nu fi vrednic de
încredere�. Imediat m-am gândit cã i-aº
putea recomanda Tragedia Veacurilor. ªi
aºa cã i-am rãspuns:�Am o carte
deosebitã, este o carte de istorie, dar nu
este scrisã de un istoric oarecare (cred cã
biblioteca dumneavoastrã este cel puþin
pe jumãtate plinã de cãrþi de istorie), ci este

Dragã prietene! Ce mai faci? Îþi trimit aceastã scrisoare sã-þi spun cât
de mult te iubesc ºi am grijã de tine. Ieri te-am vãzut plimbându-te cu prietenii
tãi. Am aºteptat toatã ziua, nãdãjduind cã vei avea plãcere sã vorbeºti cu
Mine. Când se apropia seara, þi-am dãruit un minunat apus de soare ºi þi-am
trimis o brizã sã te odihneascã... ºi aºteptam. Dar n-ai venit nicidecum. Da,
desigur, M-a durut, însã, Eu încã te iubesc, deoarece sunt Prietenul tãu.

Te-am privit cum dormeai azi-noapte ºi doream sã-þi mângâi fruntea,
aºa cã þi-am revãrsat un mãnunchi din lumina lunii pe perna ºi faþa ta. Aºteptam
iarãºi, dorind sã te trezeºti pentru a putea vorbi împreunã. Am pregãtit atât
de multe daruri pentru tine, dar în dimineaþa urmãtoare te-ai trezit târziu ºi ai
pornit grãbit la treburile zilei. Lacrimile Mele erau picãturi de ploaie...

Astãzi eºti trist ºi aºa de singur. Mã doare inima, cãci te înþeleg.

Prietenii Mei M-au pãrãsit ºi, de asemenea, M-au rãnit de multe ori.
Totuºi Eu te iubesc. O, dacã ai vrea numai sã Mã asculþi! Te iubesc cu adevãrat.
Încerc sã-þi spun aceasta prin iarba verde ºi liniºtitã; îþi ºoptesc prin frunzele
copacilor; îþi trimit o adiere de parfum mirositor din florile viu colorate.

Rostesc aceasta cu strigãt din izvoare de munte ºi dãruiesc pãsãrelelor
frumoase triluri sã-þi cânte. Dragostea Mea pentru tine e mai adâncã decât
toate mãrile ºi oceanele ºi mai mare decât cea mai mare dorinþã sau trebuinþã
din inima ta.

Numai dacã ai cunoaºte cât de mult doresc sã te ajut! Eu ºtiu cât de greu
e pe pãmânt, cu adevãrat ºtiu, cãci am fost acolo ºi doresc sã te ajut. ªi Tatãl
Meu vrea sã te ajute. Tu ºtii, Tatãl Meu este acolo în ceruri.

Cheamã-Mã doar, întreabã-Mã, vorbeºte cu Mine! Te rog, nu Mã uita!
Am atâtea lucruri sã-þi împãrtãºesc. Decizia este a ta. Eu te-am ales, de aceea
voi aºtepta...

Te iubesc!

                                                 Prietenul tãu, Isus.

P.S. Odatã am fost întrebat: "Cât de mult mã iubeºti?" Am rãspuns:
"Atât de mult" ºi Mi-am întins braþele ºi am murit pentru tine.

Dorina Caºcaval, Bacãu

scrisã de Unul care conduce istoria
acestui pãmânt.� Soþul ei, profesor de
francezã la aceeaºi ºcoalã, mã întreabã
imediat:� Bine, ºi cine a scris-o ? � I-am
rãspuns: � o persoanã inspiratã de
Dumnezeu, aºa cum au fost ºi scriitorii
Bibliei. ªi mai pot sã vã spun cã eu am
mare încredere în Biblie, dar ºi în aceastã
carte pe care v-o recomand din toatã
inima.� � � Bine, ºi când mi-o aduceþi ?�
(Eram în grevã, pe 8 februarie).

A doua zi urma sã ne întâlnim din
nou la ºcoalã pentru o acþiune
sindicalã ºi eu mi-am luat cartea
cu mine, dar nu am cãutat-o, ci
am lãsat-o sã mã caute, ca sã
vãd interesul ei pentru aceastã
carte. ªi într-adevãr m-a cãutat,
(suntem în jur de 80 de
profesori) ºi i-am dat cartea.

Dupã o sãptãmânã când ne-am întâlnit
am întrebat-o cum s-a descurcat cu cititul,
pentru cã era o ediþie cam prost legatã,
groasã ºi nu stãtea bine deschisã ºi m-
am gândit cã s-ar putea s-o fi impiedicat
în a o lectura. Dar nu s-a întamplat aºa:
mi-a spus cã îºi ia timp ºi citeºte în fiecare
zi, are unele dificultãþi pentru faptul cã nu
e familiarizatã cu vocabularul religios, dar
îi place. Acum aºtept ºi mã rog ca
Dumnezeu sã continuie experienþa
aceasta cu ea. Noi suntem semãnãtori,
dar Cel care face sã rodeascã este
Dumnezeu. Slãvit sã fie numele Lui mare
ºi minunat. Amin.de Valeriu Burciu, S.U.A.

Gânduri pentru inimã
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Poezie Poezie

de  Stoica Dumitru

Te caut, mereu te caut,
Plâng, râd ºi oftez.
Ajung mereu în haos,
Nu pot avea un crez.

Speranþe, vise sunt departe,
ªi totu-i fãrã sens.
Merg mereu spre lacrimi,
Totul parcã-i invers...

Mi-e dor de tot ce-i bine,
În lumea asta crudã,
Mi-e dor, Doamne, de Tine,
De tot ce-mi este rudã.

Aºtept a Ta zi, o minune,
Cum numai Tu ºtii ca sã faci,
Vino, Doamne, cãtre mine
Cu mângâieri sã mã-mpaci.

Lumineazã mintea mea,
Spre ce-i bine mã îndreaptã,
Du-mã spre mãrireaTa,
Care pe-ai Tãi ne aºteaptã!

Rugã cãtre Domnul

Astã lume

Trãim în astã lume
dar, nu toate sunt bune.
Au fost vreodatã lucruri bune
în astã lume?
Isus e cel mai preþuit
în astã lume de nimic.
Pe cruce El a suferit,
de astã lume-a fost lovit.
La crucea Lui stãm
azi plecaþi
ºi ne uitãm înpãimântaþi,
la Trupul Sãu
nevinovat, strãpuns
de astã lume�
ªi unii sunt adânc
miºcaþi,
de ce se-ntâmplã
în astã lume . . .
De aceea te rugãm
ca sã ne iei acas� !

de  Mîrleneanu Carmen-Mirela,
Mangalia

Când a sosit scrisoarea lui Amy,
managerul Lee Tobin a citit-o cu multã
atenþie. El ºtia cã paralizia cerebralã era o
dereglare a activitãþii musculare care putea
sã-i deruteze pe colegii lui Amy care nu-i
înþelegeau invaliditatea.

 Domnul Tobin a sunat la ziarul lo-
cal ºi  în urmãtoarea zi o pozã a lui Amy
împreunã cu scrisoarea ei ocupau prima
paginã a ziarului The News Sentinel.
Povestea s-a rãspândit repede. În toatã
þara, ziare, posturi de radio ºi de televiziune
transmiteau povestea fetiþei din Fort Wayne,
Indiana, care a dorit un cadou aºa simplu,
dar aºa de remarcabil - doar o zi fãrã
tachinãri.

Dintr-o datã, poºtaºul a devenit un
obiºnuit al casei Hagadorn. Plicuri de toate
mãrimile adresate lui Amy soseau în fiecare
zi de la copii ºi adulþi din toatã þara,
conþinând felicitãri ºi cuvinte de încurajare.
În timpul acelor zile de neuitat, mai mult de
2000 de oameni din toatã lumea i-au trimis
lui Amy scrisori de prietenie, înþelegere ºi
sprijin. Amy ºi familia ei le-au citit pe fiecare
în parte.

Unii dintre expeditori aveau diferite
handicapuri sau boli, unii fuseserã tachinaþi
când erau mici. Fiecare dintre ei avea un
mesaj special pentru Amy. Prin felicitãrile
ºi scrisorile primite de la atâþia strãini, Amy
întrezãri o lume plinã de oameni cãrora le
pasã într-adevãr unul de altul. Ea a înþeles
cã nici o formã de tachinare, cât de multe
ar fi, nu o va mai face sã se simtã din nou

singurã.

Mulþi i-au mulþumit pentru curajul de
a vorbi. Alþii au încurajat-o sã ignore
tachinãrile ºi sã þinã capul sus. Lynn, o fatã
dintr-a ºasea din Texas, a trimis acest
mesaj: �Mi-ar plãcea sã fii prietena mea.
Daca vei veni sã mã vizitezi, ne vom distra
ºi nimeni nu va râde de noi pentru cã, dacã
o vor face, nici nu-i vom auzi.�

Amy ºi-a vãzut împlinitã ºi dorinþa
unei zile speciale fãrã tachinãri la South
Wayne Elementary School. Pe lângã asta,
toþi cei din ºcoalã au avut parte de ceva în
plus. Profesori ºi elevi au discutat despre
cât de mult rãu le poate face altora
tachinarea.

În acel an, primarul oraºului Fort
Wayne a proclamat oficial în tot oraºul ziua
de 21 decembrie drept ziua Amy Hagadorn.
Primarul a explicat cã, prin curajul de a
face cunoscutã o speranþã aºa de simplã,
Amy a predat tuturor o lecþie universalã.
�Toatã lumea�, a spus primarul �doreºte sã
fie tratatã cu respect, demnitate ºi cãldurã.�

�ªi credinþa este o încredere
neclintitã în lucrurile nãdãjduite, o
puternicã încredinþare despre lucrurile
care nu se vãd� (Evrei 11:1)

�ªi fãrã credinþã este cu
neputinþã sã fim plãcuþi Lui! Cãci cine
se apropie de Dumnezeu, trebuie sã
creadã cã El este ºi cã rãsplãteºte pe
cei ce-L cautã!� (Evrei11:6)

Camera de Sus

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
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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

Deosebiri sexuale cerebrale.
O altã cauzã  pentru care bãrbaþii ºi femeile comunicã în modul în care o fac

este de naturã geneticã. Miile de studii fãcute au dovedit cã, într-adevãr, existã deosebiri
sexuale semnificative, dar deosebirile psihologice de naturã geneticã sunt cele care
afecteazã comunicarea dintre sexe.

�Pânã de curând�, afirmã autorul de scrieri ºtiinþifice ºi medicale Tim Hackler,
�se credea cã, atât comportamentul bãrbatului, cât ºi cel al femeii, sunt determinate
de socializare. Mediul social era considerat a fi factorul cel mai important. Era o
grosolãnie sã sugerezi cã comportamentul bãrbatului ºi al femeii ar putea fi, chiar ºi
numai pe departe, determinat  genetic. Teoria  aceasta s-a nãruit atunci când  cercetãtorii
din domeniul ºtiinþelor sociale ºi biologice au descoperit dovezi în favoarea deosebirilor
sexuale bazate pe aspecte genetice.�

De exemplu, este recunoscut faptul cã creierul se diferenþiazã în timpul dezvoltãrii
fetale. Între a ºaisprezecea ºi a douãzeci ºi ºasea sãptãmânã a vieþii intrauterine,
emisfera stângã a creierului fãtului de sex bãrbãtesc este scãldat în hormoni androgeni
eliberaþi de organismul mamei.   Corpus Callosum � formaþiunea care leagã cele douã
emisfere cerebrale � este ºi ea scãldatã în aceastã baie de hormoni, proces care
reduce numãrul legãturilor dintre emisfere. De fapt, creierul îºi schimbã chiar ºi culoarea,
lucru care este vizibil la o examinare ºtiinþificã. În unele cazuri, se observã cã emisfera
stângã se contractã pentru o vreme, reducându-ºi dimensiunile, în timp ce emisfera
dreaptã se mãreºte.

Aceasta înseamnã cã bãrbaþii nu au acces la ambele emisfere la fel de uºor
cum au femeile. Totuºi, aceastã baie hormonalã oferã creierului bãrbatului o anumitã
specializare care poate fi numitã izolare liniarã logicã, pe care femeile nu au tendinþa
sã o dobândeascã. Partea stângã a creierului este predominant logicã, în timp ce
partea dreaptã este predominant intuitivã, sau emoþionalã. Lucrul acesta explicã ceea
ce se numeºte �intuiþia femininã�. O femeie poate sã scaneze mai rapid ambele emisfere
cerebrale, ajungând direct la o concluzie ºi venind cu o soluþie. Bãrbatul tinde sã
înainteze cu greu, trecând prin logistica situaþiei pas cu pas, ajungând la o concluzie
mult mai greu � dar el îºi poate verifica concluziile la care ajunge, lucru pe care femeia
nu-l poate face.

      Rugãciune
ªi zorile stau îngemãnate
Alãturi unite, cu faþa spre soare
Se-apleacã uºor, divinã-nchinare,
Respirã profund din aerul vieþii.
Din vremuri trecute cântat-au poeþii,
Frumuseþea ºi ºarmul ce le strãbate,
       Cu gândul pe toate.

ªi pasãrea micã ce-ºi fluturã zborul,
Gingaºã se-apleacã în semn de-nchinare,
Un dans care prinde ºi fluturi ºi floare,
Respirã cu dor din vãzduhuri înalte,
E totul al ei : aproape, departe,
ªi cerul întreg i-a dat Creatorul,
       ªi cântul, ºi zborul.

Tu vrei sã trãieºti ºi aievea îþi place
Sã simþi cum prin vene pulseazã voinþa.
Când graba ºi stresul înving neºtiinþa,
Tu toate le ºtii, ºi-þi pare cã-i bine,
ªi-o lume întreagã se simte ca tine,
Dar totuºi se zbate ºi nu are pace.
        ªi nuai ce-i face !

Dar turma cea blândã ºi micã mãsoarã,
În trepte de aur iubirea divinã,
ªi plânge în tainã-a pãmântului vinã.

de  Simona Vraciu, Sântandrei, Hunedoara

Când oamenii uitã cum se respirã,
Credinþa, nobleþea ºi-adevãrul îi mirã,
Când lasã în suflet tandreþea sã doarã,
       ªi viaþa sã moarã.

M-aplec înaintea Celui ce poate,
Din viaþã sã-mi facã un rai pe pãmânt,
Sã-i las la picioare ºi lacrimi, ºi gând,
ªi durere, ºi patimi, sã le-aline pe toate,
Cu adevãrul sã pãtrund infinitul departe,
       Dincolo de moarte.

Sã fiu ca ºi valul ce-n marea albastrã,
Cu lucii spume adânc se închinã,
În vast ºi tainic tablou de luminã,
Ce-ascunde din timpuri adunate, strãbune,
Poveºtile vieþii ºi triste din lume.
Dar cu-atâta povarã o Terrã sihastrã,
        Se-nchinã mãiastrã.

Luceferii cântã cu astrele-n ceruri,
Adâncã, solemnã psaltire ce-o-nchinã,
Acelui ce parte le-a dat din luminã,
Iar îngerii-n robe de purã culoare,
Alãturi de lunã ºi aºtri ºi soare,
Înalþã în sfinte ºi tainice coruri
          O rugã de-a-pururi !
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Poezie Poezie

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

Revenirea Domnului Isus

de Ianole Alina, Borcea

 Un biet ºomer,
lipsit de bani ºi câte s-ar mai cere încã,
tot cãuta de câþiva ani
un post vacant,
un loc de muncã . . .

Dar n-a gãsit
pe nicãieri,
în lumea veche sau cea "nouã";
S-a întâmplat însã cã ieri
gãsi de lucru-n Parc la ZOO.

Dar nu portar
sau cu "cãsuþa",
mecanic de uºor, de greu . . .
Cum de curând muri maimuþa
intrã pe post de cimpanzeu.

Se îmbrãcã în pielea lui
ªi se rotea mereu pe-o cracã;
Era febleþea parcului
ºtia sã fluiere, sã tacã.

Dar într-o zi mai mulþi copii
venirã sã îl viziteze;
Fãcea atâtea ghiduºii,
ºi dornic sã îi captiveze

Fabula ºomerului

Noi aºteptãm cu mult dor azi,
Revenirea Domnului Isus.
Cãci El ne-a promis :
"Când voi veni a doua oarã,
Eu vã voi lua cu mine sus".

Noi astãzi, pe-acest pãmânt,
Suntem strãini ºi cãlãtori,
Cãci casa noastrã este sus,
Acolo la Domnul Isus,
Unde nu-s chinuri ºi dureri.

Semnele sfârºitului prezise de-demult,
Astãzi cu grabã se adeveresc.
Ele vestesc arãtarea-nãlþime,
A lui Isus, Împãratul ceresc,
Ce ne va lua din acest chin pãmântesc.

Deci dacã pân-acum Isus nu a venit,
Nu te-ndoi, ci sus privirea-þi aþinteºte,
Cãci Domnul mai aºteaptã pe mulþi la pocãinþã,
Sã le ofere viaþa veºnicã, iubire, biruinþã.

îºi luã avânt ceva mai tare
decât sta în puterea lui
ºi din ambiþie prea mare
sãri în cuºca leului ! . .

Simþi cum pardoseala frige . . .
Vai, leul mare cât o stâncã ! . .
Maimuþa a-nceput sã þipe,
pe româneºte :
 - Mã mãnâncã ! . . "

Iar leul cu labele ude,
ºopti cu buzele lui moi :
 - "Taci omule, cã de se-aude
ne dau afarã pe-amândoi ! . ."

Morala curge înspre noi
cum vine în galop un cal,
Vreau, oameni buni, sã m-angajez
în rol de om, nu de-animal !
ªi mai doresc sã spun la toþi
zicala cea pilduitoare,
ce-ºi are casa în Scripturã :
"Unde nu-i cap, vai de picioare ! . ."

10
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Tucker 11
de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu

CEL MAI VALOROS TEZAUR

Cu privire la unitate, Biblia este mai mult decât o carte: ea este o bibliotecã.
Nu a fost compusã sau redactatã de un singur om. În pãrþile sale separate, scrise în
diferite perioade de-a lungul a 1500 de ani, existã o surprinzãtoare varietate ºi
diversitate în ceea ce priveºte stilul ºi caracterul celor mai multe secþiuni. Unele sunt
subiecte istorice. Altele sunt poetice. Unele sunt profetice, altele simbolice.

În ciuda acestei diversitãþi, existã o atât de evidentã unitate trecând de la
Geneza la Apocalips, de la Moise în pustie pânã la Ioan pe insula Patmos, încât
chiar aceastã unitate constituie una din cele mai impresionante dovezi ale originii
divine a Cãrþii. Nici o altã carte nu a fost  vreodatã compusã sau  redactatã sub aºa
dezavantajoase circumstanþe. Criticismul pe parcursul a mai mult de 30 de secole
nu a reuºit sã descopere nici mãcar o contradicþie importantã sau incompatibilã,
chiar în scrierile cel mai mult distantaþe în timp.

Unitatea acestei Cãrþi unice se manifestã pe diferite cãi. În interiorul Cãrþii se
vede o unitate a scopului. Scopul sau þinta este de a se înregistra planul mântuirii lui
Dumnezeu. Chiar în primele cãrþi ale Bibliei se gãsesc fãgãduinþele mântuirii. În
cãrþile urmãtoare ale Bibliei sunt providenþele (prevederile) care fac mântuirea posibilã

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 34 (47)

Sã regenereze ºi sã aducã naºterea din nou . �El, din bunã voia Lui, ne-a
nãscut prin Cuvântul adevãrului, cã sã fim un fel de pârgã a fãpturilor Lui�. (Iacob
1:18). �Fiindcã aþi fost nãscuþi din nou nu dintr-o sãmânþã, care poate putrezi, ci
dintr-una care nu poate putrezi prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu ºi care
rãmâne în veac�. (1 Petru 1:23). �Prin care El ne-a dat fãgãduinþele Lui nespus de
mari ºi scumpe, ca prin ele sã vã faceþi pãrtaºi firii dumnezeeºti, dupã ce aþi fugit de
stricãciunea, care este în lume, prin pofte�.(2 Petru 1:4).

Sã curãþeascã. �Bãrbaþilor, iubiþi-vã nevestele cum a iubit ºi Hristos Biserica
ºi S-a dat pe Sine pentru ea, cã s-o sfinþeascã, dupã ce a curãþit-o prin botezul cu
apã prin Cuvânt�.( Efeseni 5:25-26). �Cum îºi va þinea tânãrul curatã cãrarea?
Îndreptându-se dupã Cuvântul Tãu�. (Psalm 119:9).

Sã zideascã sufleteºte.�ªi acum, fraþilor, vã încredinþez în mîna lui Dumnezeu
ºi a Cuvântului Harului Sãu, care vã poate zidi sufleteºte ºi vã poate da moºtenirea
împreunã cu toþi cei sfinþiþi�.(Fapte 20:32). �ªi, ca niºte prunci nãscuþi de curând, sã
doriþi laptele duhovnicesc ºi curat, pentru cã prin El sã creºteþi spre mântuire�. (1Petru
2:2).

Sã ne facã înþelepþi. �Din pruncie cunoºti Sfintele Scripturi, care pot sã-þi dea
înþelepciunea care duce la mântuire, prin credinþa în Isus Hristos�. (2 Timotei 3:15).

Sã dea asigurarea vieþii veºnice. �V-am scris aceste
lucruri cã sã ºtiþi cã voi, care credeþi în Numele Fiului lui
Dumnezeu, aveþi viaþa veºnicã�. (1 Ioan 5:13).

Sã aducã pacea.  �Eu voi asculta ce zice
Dumnezeu, Domnul: cãci El vorbeºte de pace poporului
Sãu ºi iubiþilor Lui, numai, ei sã nu cadã iarãºi în nebunie�.
(Psalm 85:8). �Cãci Eu ºtiu gândurile, pe care le am cu
privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace ºi nu de

nenorocire, ca sã vã dau un viitor ºi o nãdejde�. (Ieremia 29:11). �De altã parte, ºtim
cã toate lucrurile lucreazã împreunã spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu ºi
anume, spre binele celor ce sunt chemaþi dupã planul Sãu�. (Romani 8:28).

Sã producã bucurie. �Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiþit; cuvintele
Tale au fost bucuria ºi veselia inimii mele, cãci dupã Numele Tãu sunt numit, Doamne,
Dumnezeul oºtirilor!�. (Ieremia 15:16). �V-am spus aceste lucruri, pentru cã bucuria
Mea sã rãmânã în voi ºi bucuria voastrã sã fie deplinã�. (Ioan 15:11).

Sã dea rãbdare, mângâiere, speranþã.  �ªi tot ce a fost scris mai înainte a fost
scris pentru învãþãtura noastrã, pentru ca, prin rãbdarea ºi prin mântuirea pe care o
dau Scripturile, sã avem nãdejde�. (Romani 15:4).

(  continuare )
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de înfãptuit. În ultima categorie a cãrþilor Bibliei sunt profeþiile despre aceastã
mântuire. În Evanghelii este descoperitã Persoana care a lucrat la mântuirea
noastrã. În Faptele Apostolilor gãsim predicarea mântuirii ºi în Apocalips sunt
prezicerile descoperind rezultatul (consecinþa) acestei mântuiri. De aici se vede
unitatea subiectului.

Hristos este Cheia întregii Scripturi. Hristos este Acela care dã unitatea
istoricã ºi spiritualã a Bibliei. EL este Acela despre care primele cãrþi ale Bibliei
au prevestit. EL este Cel care a scos pe poporul Sãu din Egipt, care a vorbit la
Sinai, care i-a pãstrat sã nu fie nimiciþi de duºmanii lor, care i-a aºezat în þara
fãgãduitã, care a vorbit prin profeþi ºi care în final s-a descoperit ca Mesia, care
a aºezat temelia mântuirii prin slujirea, moartea ºi învierea Sa, care acum slujeºte
în cer ca Mare Preot Mijlocitor ºi care va veni pe nori pentru a stabili veºnica Sa
Împãrãþie. Toþi scriitorii Cãrþii Sfinte dau mãrturie despre El. �Toþi proorocii
mãrturisesc despre El cã oricine crede în El, capãtã, prin Numele Lui, iertarea
pãcatelor.� Faptele Apostolilor 10:43. Unitatea acestor 40 de autori care au scris
cele 66 de cãrþi ale Bibliei dovedeºte cã o singurã gândire, gândirea lui Dumnezeu,
i-a luminat.

4.OMAGIU BIBLIEI
Studierea cãrþilor bune îmbogãþeºte totdeauna

mintea, îmblânzeºte inima ºi înfrumuseþeazã
caracterul.Unde putem gãsi o carte mai bunã decât Biblia
care sã facã tocmai aceastã lucrare? În Biblie putem
iubi ºi lucra cu Isus, gândi ºi cãlãtori cu Pavel, putem
studia legea cu Moise, întâmplãri dramatice cu Iov,
elocvenþa cu Isaia, putem studia arta guvernãrii împreunã
cu Daniel, putem plânge cu Ieremia, cânta cu David ºi
putem avea viziuni împreunã cu Ioan. Biblia începe cu
un pãmânt nou ºi se încheie cu un pãmânt reînnoit.

Primele pagini aratã cãderea omului. Ultimile pagini restaureazã pe om într-o
slavã mai mare decât la început. Primele pagini ale Bibliei aratã Paradisul pierdut,
iar ultimile pagini aratã Paradisul refãcut. Primele pagini sunt acoperite cu lacrimi
ºi murdãrite cu sânge; ultimile pagini aratã cã blestemul este îndepãrtat, pãcatul
ºi moartea distruse ºi lacrimile ºterse pentru vecie.

Aceastã Carte veche a fãcut mai mult decât toate cãrþile pentru cinstirea
cãsãtoriei, pentru a face cãminuri fericite, pentru a civiliza, a educa pe oameni ºi
pentru a face pe cercetãtorii ei cetãþeni liberi ºi loiali. Biblia furnizeazã date
despre antichitatea îndepãrtatã, conþine un cod complet de legi, elucideazã
nedumeririle doctrinale, portretizeazã pe Dumnezeu, istoriseºte cele mai
inegalabile povestiri, explicã legãmântul cel mai bine fãcut vreodatã, împlineºte
toate fãgãduinþele ºi prezicerile ºi dã putere pentru a împlini cerinþele ei.

Cartea descoperã Calea Mântuirii, soarta pãcãtoºilor
ºi fericirea credincioºilor. Paradisul este restaurat, cerul
deschis ºi porþile iadului dezvãluite. Biblia este o hartã pentru
cãlãtor, toiag pentru pelegrin, busolã pentru pilot, sabie
pentru soldat ºi ghid pentru creºtin. Este instructor pentru
elev, însoþitor pentru orice tânãr, capodoperã pentru omul
cultivat, dicþionar pentru cel ignorant, doctor pentru cel
bolnav, comoarã pentru cel sãrac, siguranþã pentru omul

încrezãtor ºi direcþia adevãratã pentru orice om. Citeºte Biblia pentru a fi înþelept,
crede-o ºi vei fi în siguranþã, trãieºte învãþãturile ei ºi vei fi sfânt. Biblia ne ajutã
sã trãim ºi ne învaþã cum sã murim. Ea glorificã munca noastrã ºi ne îndulceºte
odihna. Ne mãreºte bucuria ºi ne potoleºte durerea. Ne face mai îndrãzneþi,
înlãturã temerile noastre fãcând posibilã biruinþa. Biblia este pâine pentru cel
înfometat, bãuturã pentru cel însetat, luminã pentru cel rãtãcit, prieten pentru
pãcãtoºi, o cãlãuzã sigurã pentru oricine. A asculta de învãþãturile ei înseamnã
a avea viaþa în aceastã lume ºi viaþa veºnicã în lumea care vine.

5.UN APEL
Chiar înainte de a fi executat pentru crima comisã asupra unui tânãr,

William Edward Hickman din Los Angeles a vorbit despre motivele faptei lui
plinã de miºelie. El sfãtuia pe alþi tineri cu aceste cuvinte: �În liceu am studiat
sociologia ºi materii înrudite cu aceasta. Am început sã adopt ideea cã un om
este cu atât mai deºtept cu cât depinde mai puþin de Dumnezeu. Am început sã
gândesc cã oameni ca H. G. Wells ºi Robert Ingersol au fost independenþi din
punct de vedere economic ºi nu au avut nevoie de Dumnezeu. Am devenit ego-
ist, plin de urã ºi fãceam totul contrar învãþãturilor de acasã. Notele bune sau
succesul în timpul scolii sunt fãrã valoare atâta timp cât nu ai o bunã moralã. Un
tânãr care încearcã sã-ºi clãdeascã un caracter nefondat pe adevãr este ca ºi o
casã construitã pe nisip. E foarte periculos pentru tineri sã neglijeze starea lor
spiritualã. Când eram în liceu eram interesat în evoluþionism ºi ateism ºi
respingeam credinþa creºtinã. De aceea am devenit susceptibil de cele mai mari
greºeli ºi în final am ajuns un criminal. Rog pe tineri sã-ºi supravegheze serios
moralitatea lor. Þineþi-vã strâns de credinþa creºtinã ºi practicaþi-o. Atunci veþi
avea o temelie tare pe care sã vã construiþi o viaþã bunã ºi corectã�. (Din �San
Francisco Chronicle�, Oct. 16, 1928).

6.BIBLIA ARE PUTERE
Sã sfãrâme inimile împietrite. �Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice

Domnul ºi ca un ciocan care sfãrâmã stânca?� (Ieremia 23:29).
Sã convingã de pãcat. �Dupã ce au auzit aceste cuvinte, ei au rãmas

strãpunºi în inimã ºi au zis lui Petru ºi celorlalþi apostoli: �Fraþilor, ce sã facem?��
(Fapte 2:37).


