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Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Orizontal: 1) Delãsare (Avraam a

demonstrat-o în cazul deplasãrii în Egipt). 2)

Aerisire. 3) �Avraam a rãspuns Sarei: �Iatã

roaba... , este în mâna... � (Gen.16:6) - Un israelit

(Ezra.2:56) fãrã... abis! - Numele mai multor

israeliþi (1Cr.2:3; 4:21). Acest nume înseamnã:

�Pãzitor este Dumnezeu�. 4) Expresie biblicã

pentru �Tatã� (Tatãl lui Avraam) (Marcu.14:36; Rom.8:15; Gal.4:6) - Început de nelegiure! - Trei

sferturi din sfert! 5) Instrumente ºi bani - Mir de... 6) Baal, Sol Invinctus, Ra (singular) - sau unii

confecþionaþi de tatãl lui Avraam - Mulþime de oameni care însoþesc pe Avraam, la sãrbãtoare.

7) La ieºirea din orfelinat! (pe dos) - Sere! - Un ucenic al lui Pavel, �Vrednic de cinste�. 8) 1844

- Scurt mesaj publicitar - Silaba mamei! 9) Zona geograficã a lui Avraam.  10) Adaptare

cinematograficã a �Vieþii lui Avraam�.

Vertical: 1) Frecvenþa naºterilor în clanul Avraam (ca împlinire a profeþiei �Ca stelele

cerurilor ºi ca nisipul mãrii�). 2) Un israelit amintit în Num.1:11, numele lui însemnând �Tatãl

dreptãþii�. 3) Vorba gâºtei - Preotul care moare pe muntele HOR - În inima ARARAT-lui. 4) Cei din

gropa lui Daniel - �...era strãpuns pentru greºelile noastre� - O searã fãrã..ea! 5) Stat arabic -

Aºchie metalicã. 6) Durere adâncã, manifestatã la moartea lui Avraam - Lucrau pentru Avraam.

7) O lungã perioadã de timp - Poftim (altfel) - Persoanã care are acelaºi nume (ca ºi Avraam).

8) Nu BINE..!, ci unul singur - Sãriturã - Abis!. 9) Un fiu al lui Iacov ºi o seminþie (�cei roditori�). 10)
Împuternicire din partea lui Dumnezeu, pentru Avraam (aluzie la un agent diplomatic).

CONCURS DE POEZIE
-Pag.14!
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C U P R I N S :

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

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)

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

*Muzica religioasã...... . . . .5

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

*Meditaþie biblicã...........7

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

*Tânãrul pentru cãsãtorie.12

*Pagina misionarilor......13

*Gânduri pentru inimã..14

*Concurs de poezie...... 14

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

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

*Evanghelia prin Internet..17

*Cereri de rugãciune.....18

*Reþet a cul inarã .. . .. . . 18

· 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�

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!

VERIFICAÞI  TEMPERATURA DVS. SPIRITUALÃ!
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Interviul lunii...

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Chifteluþe din vinete
2 vinete mari, 100g. franzelã, o lingurã cu vârf de fãinã, 3-4 cãþei de

usturoi, o ceapã, 1 ou, mãrar,  ulei, 100g. telemea de vacã sau
caºcaval.

Coaceþi ºi curãþaþi vinetele. Tocaþi-le împreunã cu miezul de pâine
muiat în apã ºi bine ºters. Adãugaþi ceapa tocatã (rasã) ºi cãlitã, oul,
usturoiul pisat, 2 linguri fãinã, mãrar, sare ºi  apoi omogenizaþi. Prãjiþi
chifteluþe mici în ulei fierbinte ºi serviþi-le presãrate cu telemea rasã
sau cu suc de roºii.

Rezolvare rebusului �LUMEA ANTICÃ� din nr.7/2000.
1.TUTANKAMON.2.HARSA-ABIDA.3.R-UTILIT-TAB.4.ARSI-ONOR-

O.5.SITALCE-AIN.6.YD-GEU-ADON.7.BUREBISTA-E.8.ULA-E-CATOD.9.LEONIDA-
ERO.10.OT-A-IRA-PS.11.SEMIRAMIDA.

Dragi prieteni,

Multi dintre dv. aþi fost la
curent cu evenimentele acestei
sãptãmâni a Conferinþei Generale, prin
transmisiile TV sau prin Internet. De
aceea mã voi limita la câteva rânduri
ºi o sugestie. Începând cu ziua de
duminicã am petrecut cea mai mare
parte a timpului în douã locuri: în sala
comitetului de numiri ºi în cabina de
traducere pentru AGCN. Astãzi dupã-
amiazã, la încheierea ultimei ºedinþe
a comitetului de numiri, cineva a
calculat cã am totalizat peste 30 de
ore de ºedinþe ºi am
ales 119 persoane, dupa ce mult mai
multe nume au fost în discuþie.

Dar cred cã ceea ce a creat
cel mai mare interes pentru aceastã
sesiune îl reprezintã transmisiile prin
satelit, mai ales rapoartele diviziunilor.
Sunt atat de bucuros pentru cã multe
comunitãþi au participat la aceste
programe! Rapoartele fiecãrei diviziuni
au fost o explozie de creativitate,
curaj ºi angajament în misiune. Nu
doar idei interesante, ci convingere ºi
bucurie.

Cred ca ar fi folositor sã ºtim,
cel puþin printr-un sondaj, în ce mãsurã
comunitãþile au folosit transmisiile. Ar
fi posibil sã împãrtãºim veºti ºi
sã evaluãm numãrul comunitãþilor care

Buletinul sãptamanal al Presedintelui Uniunii Romane,
Adrian Bocaneanu, Toronto, 6 Iulie 2000

au urmãrit programul, atât în limba
românã cât ºi în maghiarã? Care au fost
reacþiile participanþilor? Aºtept
sã-mi scrieþi!

Aº vrea sã vã sugerez ca sã
organizaþi în comunitãþi o discuþie în care
sã evidenþiaþi ceea ce a impresionat cel
mai mult pe participanþi, ºi mai ales
în ce fel aceste rapoarte inspira atitudini,
iniþiative ºi proiecte noi.

Sunt convins cã participarea
prin satelit la sesiunea de la Toronto
exprimã dorinþa vie a lui Dumnezeu ca
biserica sã se dedice ca niciodatã pânã
acum slujirii cu iubire a semenilor, care
sa fie astfel conduºi la Domnul Hristos.

Astept cu interes ºi cu
rugãciune rãspunsul bisericilor ºi al
pastorilor.

Vã doresc binecuvântarea
Domnului fiecãruia în parte!

                            Adrian Bocãneanu

Cea de-a 57-a Sesiune a Conferinþei
Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a
ªaptea s-a desfãºurat la Toronto, Canada,
între 28 Iunie - 8 Iulie 2000.
Site-ul de Internet în limba românã pentru
Sesiunea Conferinþei Generale a fost
realizat de �Internet spre Cer� ºi se aflã la
adresa: www.intercer.org/gc2000 . Aici
puteþi gãsi toate ºtirile de la C.G. traduse
în limba românã.

tânãrul îºi scuturã tatãl sã se trezeascã. Au
înhãmat animalul ºi au pornit. Dupã ce au mers
aproape o milã, au dat peste un alt fermier -
absolut strãin - încercând sã-ºi scoatã cãruþa
dintr-un ºanþ. �Hai sã-l ajutãm�, ºopti bãtrânul.
�ªi sã pierdem iar timp?�, explodã bãiatul.
�Relaxeazã-te, fiule... ai putea fi tu însuþi într-
un ºanþ. Trebuie sã-i ajutãm pe ceilalþi care
sunt în nevoie - nu uita asta.� Baiatul îºi întoarse
privirea supãrat.

Se fãcuse aproape opt când cealaltã
cãruþã era din nou pe drum. Deodatã, un fulger
enorm brãzdã cerul. Urmã ceva ce suna ca un
tunet. În spatele dealurilor, cerul se întunecã.
�Aratã ca ºi cum ar fi o ploaie mare în oraº�,

spuse bãtrânul om. �Dacã ne-am fi grãbit, acum
am fi vândut deja totul�, bombãni fiul. �Stai calm...
vei trãi mai mult. ªi te vei bucura de viaþã mult
mai mult�, îl sfãtui blând bãtrânul.

Era dupã-amiaza târziu când au ajuns
în vârful dealului de unde se vedea oraºul. S-
au oprit ºi au privit mult timp. Nici unul din ei nu
a scos un cuvânt. Apoi, tânãrul ºi-a pus mâna
pe umãrul tatãlui ºi a spus: �Acum înþeleg ce
voiai sã spui, tatã.� Au întors cãruþa ºi au plecat
încet din locul unde fusese odatã Hiroshima.

Traducere : Flavia Iosub

Anul acesta pe 6 ºi 9 august, s-au
împlinit 55 de ani de la tragediile atomice de la
Hiroshima ºi Nagasachi.

Camera de Sus continuare din pagina 6

CERERI DE RUGÃCIUNE. Mihai ªerban. �Vã mulþumesc pentru revistele  trimise.

Mã invioreazã mereu când le primesc. Nu v-am mai scris de mult ºi nu v-am mai trimis poezii,

pentru cã am m-am depãrtat de credinþã... Dar aceasta nu înseamnã cã am renunþat. Continui

sã lupt în aceastã viaþã, cu ajutorul Domnului ºi sper sã revin sânul bisericii. Dar pentru aceasta

am nevoie de rugãciunile voastre fierbinþi ºi sincere. Rog ca toþi cei care vor ºi pot sã se roage

pentru mine ca sã pot veni din nou la Isus, sã mã pot boteza din nou ºi sã fiu din nou fericit! Vã

mulþumesc!� Dragã Mihai, îþi mulþumim pentru poezia trimisã. Apreciem curajul tãu de a merge înainte.

Aceasta este lupta creºtinã. Nu te descuraja, ci mergi înainte prin puterea lui Isus. El este gata sã te ajute,

El este lângã tine. Rugãciunile noastre sunt cu tine! Nu uita: cel drept cade de ºapte ori, dar se ridicã! Nu

renunþa niciodatã la luptã! REDACÞIA.
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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.ccs.ro/sup
SCOAR
http://www.intercer.ro/scoar
Revista  �Echilibru�
http://www.intercer.ro/echilibru
Conferinþa Transilvania de Nord
http://ctn.codec.ro
Biserica Adventistã Atlanta, Georgia
http://www.tagnet.org/sdaromanianchurch
�Telefonul Speranþei SOS�, Tg.Mureº
http://www.intercer.ro/sos
�CONCELEX�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/concelex
�Millennium Tour�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/millennium-tour

Teritoriu: Afganistan, Alge-
ria, Andorra, Angola, Austria, Belgia,
Bulgaria, Republica Cehã, Franþa,
Germania, Gibraltar, Holy See, Iran,
Italia, Libia, Liechtenstein, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Moroc,
Mozambic,Portugalia, România, San
Marino, Sao Tome ºi Principe,
Slovacia, Spania, Elveþia, Tunisia,
Turcia, ºi Sahara de Vest.

Statistici: Biserici-3,929;
membri-509,032; populaþie-
584,314,000. (Statistici din Yearbook
1999).

Diviziunea Euro-Africa,
cuprinzând 35 de þãri diferite ºi
întinzându-se de-a lungul a 25 de
grupuri de limbã diferite, este o
diviziune de o imensa diversitate,
aºa cum a fost ilustratã în raportul
oficial al Diviziunii la Sesiunea
Conferinþei Generale de luni, 3 Iulie.
Cei 520,000 de membri ai acestei
diviziuni fac faþã provocãrii de a
prezenta mesajul Bisericii cãtre
grupuri de oameni de la moderniºti
seculari la musulmani.

�Ca ºi creºtini angajaþi ºi ca
lideri, purtãm un mesaj de speranþã
pentru contemporanii noºtri ºi
pentru membrii bisericii noastre.

Raportul Diviziunii Euro-Africa

Pastorul este un element cheie in
comunicarea acestei speranþe,� a
spus Ulrich Frikart, Preºedintele
Diviziunii Euro-Africa, în timpul
raportului sãu. �Diviziunea
considerã actualizarea rolului
pastorului ca una din prioritãþile
sale.�

Ca parte a raportului,
Timoteus Nagy, câºtigatorul
concusului de desen pentru copiii
de pastori din Diviziunea Euro-Af-
rica, a fost prezentat delegaþilor
participanþi. �Aduc cu mine salutãri
de la prieteni, de la
pastori ºi copii de pastori din
România,� a spus Timoteus. Aceste
urãri au fost urmate de un material
video care arãta diferitele naþiuni
din Diviziunea Euro-Africa. Spre
încântarea participanþilor, delegaþii
din Diviziune s-au ridicat de pe
scaune ºi au înmânat steaguri ale
diferitelor naþiuni din Diviziune
delegaþilor ºi vizitatorilor din
SkyDome.

[Traducere: Lucian Mihãilescu, Internet
spre Cer, www.intercer.org ; Sursa :
ANN http://session2000.adventist.org ]

Toronto, Canada .... [Danielle Lee]
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Laurian Pantaia, Canada. �Mã bucur cã lucrarea mondialã foloseºte
aceastã metodã a comunicãrii din ce în ce mai mult, cu aceeaºi speranþã veºnicã.
Vã doresc succes!�

Cojoc Stelian, Franþa. �Chiar dacã mai târziu, sunt bucuros a saluta
existenþa acestui site.�

Zogorean Petru Dorin, Danemarca. �Mulþumesc pentru cã pot sã
semnez  în Cartea de Oaspeþi. As vrea sa pun aici ºi numele mamei mele, Eva
ºi al tatãlui meu, Petru.�
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ªtirile au fost obþinute prin amabilitatea
Adventist News Network. ANN Buletin
este o revistã cu ºtiri ºi informaþii editatã
de Departamentul Comunicatii al Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea de la
Conferinþa Generalã, Silver Spring,
Maryland, USA. Informaþiile editate în
acest buletin pot fi reproduse fãrã a cere
permisiunea, specificând însã sursa
�Adventist News Network�. ªtirile fac
parte din pagina de ºtiri a Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea Slobozia,
Ialomiþa, Romania, iar traducerea este
facutã de Mariana Petre, Slobozia.
http://www.intercer.ro/stiri/

ªtiri  de pe tot globul

 Pe 8 iulie, ziua finalã a Sesiunii Mondiale
a Bisericii Adventiste din Toronto,
SkyDome a fost plinã de oameni la ca-
pacitate ºi chiar holurile i-au gãzduit pe
cei ce doreau sã afle concluziile
evenimentului.

Se estimeazã cã în jur de 80.000 de
Adventiºti ºi familiile lor s-au aflat în
Toronto la Sesiunea de 10 zile ce a început
pe 28 iunie.

Pentru mulþi dintre ei aceasta a fost prima
ºansã sã vadã noua conducere aleasã a
Bisericii Adventiste din lumea întreagã ºi
sã audã predica preºedintelui reales Jan
Paulsen pe tema Sesiunii �Aproape
acasã.� Paulsen a chemat biserica sã se
concentreze asupra valorilor sale primare
care sunt : misiunea, creºterea spiritualã
ºi unitatea.

�Ne aflãm spre sfârºitul zilei, suntem
aproape acasã, nu putem sã fim
nepãsãtori ºi fãrã griji,� spunea Paulsen.
�Dumnezeu ne-a ales pentru o misiune.
Ca ºi Domnul nostru, lucrarea noastrã
este de a salva oameni. Aºadar, este
Biserica voastrã capabilã sã comunice
atmosfera de prietenie ºi acceptare? Noi
nu suntem o fraternitate (de diferite
organizaþii bisericeºti), ci suntem una.�

În concluziile sale, Paulsen ºi-a
prezentat propriile intenþii.

�Promit sã fac tot ce pot pentru a face ca
aceastã bisericã sã însemne acasã, un
loc în care sã ne susþinem unii pe alþii - sã
avem grijã unii de alþii dacã este necesar
- în care sã ne punem ordine în vieþile
noastre.�

Într-un raport cãtre Sesiune prezentat de
Don Jacobsen, preºedintele Adventist

Cea mai mare ºi cea mai diversã Sesiune Adventistã din toate timpurile

Prof. Cezar Geantã, Bucureºti
(va urma)

continuare
Scheme de clasificare a muzicii (9)

Totul despre muzica religioasã

Nu aº dori sã închei acest capitol înainte
de a preciza faptul cã fiecare gen de muzicã îºi
are dreptul sãu la existenþã. De asemenea �nici
o operã omeneascã nu este atât de bunã încât
sã fie acceptatã de toatã lumea ºi nici atât de
rea încât sã fie respinsã de toatã lumea � (Pierre
Nicole). Dar în acest relativism ºi subiectivism
general existã totuºi niºte criterii valorice ºi niºte
chestiuni de simþ estetic în legãturã cu efectele
muzicii asupra fiinþei omeneºti.

Atunci când nu se þine seama de aceste
criterii  ºi de bunul simþ estetic, pe care foarte
puþini indivizi îl au nativ, ci se urmãreºte un singur
scop - plãcerea auzului insuficient ºlefuit - se

World Radio, acesta anunþa cã guvernul
italian a acordat bisericii permisiunea de
a construi cea mai mare staþie radio din
Europa în Argenta, Italia.

�Aceasta este cu adevãrat o zi istoricã
pentru misiunea Adventistã, iar cei ce
locuiesc aici vor auzi evanghelia în limba
proprie, se vor adãuga 60 de limbi celor
55 în care AWR deja transmite.�

Sesiunea s-a încheiat cu o spectaculoasã
�paradã a naþiunilor,� la care Adventiºtii au
participat în SkyDome cu steaguri
reprezentând cele 205 þãri în care biserica
activeazã în prezent.

Preºedintele Paulsen i-a chemat pe toþi
sã se concentreze asupra misiunii reale a
bisericii. �Acþionaþi puternic în lumina
acestei viziuni care este atât de importantã
pentru Adventiºti, amintindu-vã cã suntem
aproape acasã. Mergeþi înainte cu
Dumnezeu, încredinþaþi cã destinele
noastre sunt în siguranþã în Isus Cristos.�

Muzica religioasã autenticã nu
poartã nici un mesaj concret, aºa cum
se întâmplã în limbajul vorbit, de
exemplu, ci ca orice gen de muzicã, ea
trezeºte simþãminte sufleteºti nedefinite,
influenþeazã gândirea ºi subconºtientul;
dar cea mai mare ofertã a ei este acea
�cãldurã� duhovniceascã prin care
pregãteºte condiþiile cele mai optime
pentru crearea ºi dezvoltarea unor
procese psihice speciale. Asemenea
razelor solare, ea stimuleazã încolþirea
seminþelor (a ideilor semãnate) ºi
dezvoltarea plantelor ivite din pãmântul
inimilor omeneºti. Sãmânþa (mesajul
spiritual ideatic) poate exista în mod
aperceptiv în solul inimii sau poate sã
cadã acolo odatã cu muzica. Adevãrata
artã muzicalã religioasã (mã refer la
creaþie ºi interpretare deopotrivã) are
darul de a potenþa încolþirea, creºterea

ajunge la gravele confuzii semnalate ceva
mai devreme.

Negreºit cã ºi muzica comercialã
ºi muzica popularã pot fi utile la masã, la
atelier, în excursii, în radiofonie, etc., dar în
nici un caz, nu trebuie aduse în bisericã.

Aºa cum nu citim numai Biblia în tot
timpul ºi în tot locul, tot aºa ºi muzica sacrã
nu poate constitui unica noastrã hranã
spiritualã. Aºa cum pe terenul de sport
nimeni nu pãºeºte în costum de galã ºi cu
pantofi de lac, nici în bisericã nu se merge
în short ºi tricou.

ºi maturizarea plantelor spirituale ce
aparþin marii familii a virtuþilor iubirii.

Nu orice producþie sonorã are
acest dar. Unele compoziþii, din
contrã, ucid orice imbold de sfinþire,
chiar când utilizeazã texte sacre.

Printre darurile Duhului Sfânt,
menþionate în epistolele apostolului
Pavel, existã ºi un dar al deosebirii
duhurilor. Darul deosebirii duhurilor
în muzicã este foarte rar întâlnit chiar
printre muzicienii de profesie. El nu
se capãtã prin culturã ci se dezvoltã
(în cazul cã existã prin ereditate).

De aceea prudenþa este cea
mai bunã atitudine pentru cel ce este
pus în situaþia sã aleagã o muzicã
adevãratã pentru serviciile de
închinare, într-o zi sfântã ºi într-un loc
sfânt !

III. Ce mesaj poartã Muzica Religioasã autenticã?
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Nu existã om pe faþa pãmântului
care sã nu se confrunte zi de zi cu
probleme. Autobuzul care nu vine la
timp, preþurile care cresc fãrã oprire,
pierderea locului de muncã, examenul
sau teza care se apropie. Trãim într-un
secol al vitezei ºi aproape toþi, fãrã
excepþie, ne plângem sau dimpotrivã,
bravãm cu viaþa stresantã pe care o
ducem.  Dar de fapt, ce este stresul ?

Sã luãm un exemplu. Sã
presupunem cã sunteþi în Dacia dvs. pe
ºosea.  Vremea e bunã, motorul în stare
perfectã ºi, de necrezut, aþi ajuns pe
un sector proaspãt asfaltat, aºa încât
vã gândiþi sã recuperaþi din timpul pierdut
la barierã ºi apãsaþi pe acceleraþie.
Foarte curând apare un indicator de
intrare în localitate.  Ar trebui sã reduceþi
viteza, dar satul pare pustiu aºa cã
mergeþi înainte. Dar deodatã, aveþi la
câteva zeci de metri în faþa dvs. un copil
care tocmai vrea sã treacã strada în
fugã.  Automat, piciorul drept apasã pe
frânã ºi reuºiþi sã evitaþi accidentul în
ultima fracþiune de secundã. În
urmãtoarele 5-10 secunde, începeþi sã
va daþi seama cã inima vã bate mai
repede ºi mai tare ºi simþiþi, abia acum,
cã picioarele încep sã se înmoaie ºi s-
ar putea ca soþia sã remarce faptul cã

New Start
SÃNÃTATE

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/vnadasan/)
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faþa dvs. este mai palidã ca de obicei.
Probabil vã veþi opri, sau cel puþin vã
veþi deplasa cu vitezã mai redusã
pentru un timp.  Dupã 5-10 minute totul
revine la normal.

ªi acum din nou întrebarea:
ce este stresul ? Copilul care a sãrit în
faþa maºinii sau bãtaia mai rapidã a
inimii, contracþia muºchilor, paloarea
feþei, etc.? Stresul este  reacþia
organismului nostru la factorii stresori.
Stresul este rãspunsul organismului
nostru la evenimentele ameninþãtoare,
la situaþiile cu care ne confruntãm.

Reacþia de stres este
complexã.  Ea constã pe de o parte în
reacþii fizice:  creºterea ritmului bãtãilor
inimii, creºterea tensiunii arteriale,
creºterea ritmului respiraþiei, creºterea
tonusului muscular ( muºchii sunt mai
încordaþi).  Pe de altã parte au loc
reacþii psihice:  atenþia creºte la maxi-
mum, simþurile trec brusc într-o stare
de alertã crescutã, ºi, de obicei, pot
sã se trezeascã brusc o mulþime de
emoþii, mai mult sau mai puþin intense,
ca de exemplu: teama, groaza, mânia,
îndârjirea, disperarea ºi multe altele.
Menirea tuturor acestor reacþii este de
a vã face în stare sã depãºiþi o situaþie
criticã de scurtã duratã.

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

Echilibrul mental ºi spiritual

A fost odatã un bãiat care, împreunã
cu tatãl sãu, cultiva o micã bucatã de pãmânt.
De câteva ori pe an încãrcau cu legume vechea
cãruþã trasã de boi si mergeau pânã în cel mai
apropiat oraº ca sã-ºi vândã produsele. Dar în
afara numelui ºi a petecului de pãmânt, tatãl ºi
fiul aveau puþine în comun. Bãtrânul om credea
cã viaþa trebuie trãitã calm. Bãiatul era de obicei
foarte grãbit - tipul de om care aleargã ºi vrea
sã obþinã totul cât mai repede.

Într-o dimineaþã luminoasã, devreme, au
înhãmat boul la cãruþa încãrcatã ºi au plecat în
lunga cãlãtorie. Fiul a calculat cã, dacã s-ar
miºca repede, mergând toatã ziua ºi noaptea,
ar ajunge la piaþã dimineaþa urmãtoare devreme.
Aºa cã lovea boul cu un bãþ, îndemnând animalul
sã se miºte cât mai repede.

�Stai calm, fiule�, spunea bãtrânul, �vei
trãi mai mult.� �Dar dacã ajungem la piaþã înaintea
celorlalþi, avem mai multe ºanse sã avem preþuri
mai bune�, argumenta fiul. Nici un rãspuns. Tatãl
doar îºi trase pãlãria pe ochi ºi adormi în locul
sãu din cãruþã. Iritat ºi nerãbdãtor, tânãrul om
continua sã îmboldeascã boul sã meargã mai
repede. Încãpãþânatul sãu ritm nu putea fi
schimbat.

Dupã patru ore au ajuns la o casã micã.
Tatãl s-a trezit, a zâmbit ºi a spus: �Aici stã
unchiul tãu. Hai sã ne oprim ºi sã-l salutãm.�
�Dar am pierdut deja o orã!� se plânse fiul cel
energic. �Atunci câteva minute nu vor conta.
Fratele meu ºi cu mine stãm aºa de aproape,
totuºi ne vedem aºa de rar�, rãspunse tatãl.

                                          Ia-o ceva mai uºor!
Bãiatul se agita fierbând de nerãbdare

în timp ce cei doi oameni în vârstã au râs ºi au
vorbit mai mult de o orã.

Când în sfârºit au plecat, a venit rândul
bãtrânului sã mâne boul. În timp ce se apropiau
de o rãscruce de drumuri, bãtrânul îndreptã
cãruþa spre cel din dreapta. �Drumul din stânga
e mai scurt�, spuse fiul. �ªtiu�, a replicat
bãtrânul, �dar acesta e mult mai frumos.� �Nu
îþi pasã chiar deloc de timp?� întrebã
împacientat fiul. �Ba da, îl respect foarte mult!
De asta îmi place sã privesc ceva frumos ºi
sã mã bucur la maximum de fiecare moment.�

Cãrarea ºerpuitoare trecea prin pajiºti
graþioase, cu flori de câmp ºi era însoþitã de
clipocitul unui râu - acestea toate tânãrul le
pierdu, agitându-se, preocupat ºi fierbând de
supãrare. Nici mãcar nu a observat cât de
frumos apunea soarele în acea searã.

Înserarea i-a ajuns într-un loc ce arãta
ca o grãdinã enormã, plinã de culori. Bãtrânul
om savurã din plin parfumul naturii, ascultã
pârâul bolborosind ºi se hotãri sã opreascã
animalul sã facã un popas. �Hai sã înnoptãm
aici�, spuse El cu un oftat. �E ultima cãlãtorie în
care mai merg cu tine�, îl înfruntã fiul. �Eºti mai
interesat de apusurile de soare ºi de mirositul
florilor decât de câºtigarea banilor!� �Sã ºtii cã
acesta e cel mai drãguþ lucru pe care mi l-ai
spus în ultimul timp�, zâmbi tatãl. Câteva minute
mai târziu, tatãl sforãia, în timp ce bãiatul privea
duºmãnos stelele. Noaptea trecea încet, iar
fiul n-avea somn. Înainte ca soarele sã rãsarã,

(va urma)
continuare în pagina 18

de Billy Rose
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                Obiectele patimilor lui Isus
Gânduri pentru inimã Meditaþie biblicã

-Punga cu 30 arginþi: simbolul trãdãrii lui Iuda-
Iscarioteanul.

-Cocoºul: simbolul negãrii de 3 ori a lui Isus de
cãtre Petru.

-Obiectele cu care Pilat din Pont s-a spãlat pe
mâini dupã judecata (cana de apã, lighean,
ºtergar).

-Stâlpul biciuirii lui Isus, în curtea fortãreþei
Antonina.

-Biciul roman flagrum, cu care Isus a fost biciuit
(Marcu 15,19).

-Capul unui soldat roman ce-L scuipa.

-Mâna unui soldat ce-l pãlmuieºte în curtea
fortãreþei.

-Coroana de spini aºezatã în mod ironic pe
cap.

-Haina de purpurã roºie aºezatã lui Isus pe
umeri, ca unui rege de carnaval la serbãrile

de Bogdan Boeru, Atlanta

hibernale romane Saturnalii (Ioan 19,2).

-Crucea purtatã de Isus pe Via Dolorosa.

-Tãbliþa din gips (lemnul era în acel timp prea
scump în Palestina) cu gravura ironicã INRI
(Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Isus
Nazarineanul Regele Iudeilor) fixatã pe cruce
deasupra capului lui Isus (Ioan 19,19).

-Ciocanul folosit la fixarea cuielor în mâini ºi
în picioare.

Domnul Isus Hristos a suportat toate
acestea pentru ca sã-ºi ducã la bun sfârºit
misiunea Sa de salvare a fiecãruia dintre noi.

Cât de mult ar trebui sã preþuim jerfa
Sa! Cu câtã dragoste ar trebui sã ne
consacrãm Domnului ºi sã-L urmãm oriunde.

Sã ne ajute Domnul ca sã primim
zilnic în vieþile noastre puterea jertfei Sale!
Amin.

Concurs de poezie
Tema : "Scriptura - Carte Sfântã". Poezia
va avea 3 strofe. Fiecare vers se terminã
cu urmãtoarele cuvinte:

Va fi un bun exerciþiu pentru mãiestria
de a scrie versuri. Oricine va încerca aceastã
temã va avea de câºtigat o experienþã
excelentã pentru scrierea unor poezii serioase.
Totodatã tezaurul literar se va îmbogãþi cu tot
atâtea poezii, câþi participanþi îºi vor încerca
condeiul. Primele trei cele mai bune poezii

vor fi premiate astfel:
Premiul întâi: un abonament la
revista UNU pe un an de zile.
Premiul al doilea: un abonament la
revista UNU pe ºase luni de zile.
Premiul al treilea: un abonament
la revista UNU pe trei luni de zile.
Totoadatã, aceste poezii
câºtigãtoare vor fi publicate în
revista UNU. Poeziile vor sosi pe
adresa redacþiei în perioada 1
septembrie  - 1 noiembrie 2000.
Participanþii trebuie sã fie între 10 -
30 de ani. Sã se scrie numele,
vârsta, adresa, ocupaþia, religia.

prima strofã:
...viaþã
...vorbeºte
...învaþã
...înþelepþeºte

strofa a doua:
...mânã
...iubire
...deplinã
...mântuire

strofa a treia:
...parte
...piere
...Carte
...miere

dupã o idee de Valeriu Burciu

Aidoma ca în timpul lui Noe
Lumea de atunci ºi lumea de astãzi : ,,Vã sperie. Nu vor fi împlinite niciodatã. Nu vã

îngrijoraþi. Cãci un astfel de eveniment ca pustiirea pãmântului de cãtre Dumnezeu, tocmai Cel
care l-a creat, nu va avea loc niciodatã. Fiþi liniºtiþi. Nu vã temeþi. Noe este un fanatic sãlbatic."

Dar în ziua a opta de când Noe se urcase în corabie, se îngrãmãdirã pe cer mari nori
negri ºi întunecaþi, apoi le urmã bubuitul tunetelor ºi strãlucitul fulgerelor. Îndatã începurã sã
cadã picãturi mari de poaie. Niciodatã pânã atunci nu vãzuse lumea aºa ceva, ºi o teamã mare
pãtrunse inimile oamenilor. Toþi se întrebau înspãimântaþi : ,,Se poate ca Noe sã aibã dreptate ºi
lumea sã fie osânditã la pieire ?"

Cu nãvãlirea uriaºã a uraganului, arborii, clãdirile, stâncile, pãmântul cu toate lucrurile
de pe el furã spulberate ºi duse în toate pãrþile. Groaza oamenilor ºi a animalelor era de
nedescris. Urletul uraganului era întrecut de jalea unui popor care dispreþuise autoritatea lui
Dumnezeu ºi o fãcuserã obiect de batjocurã. Cât de mult doreau acum aceºti pãcãtoºi osândiþi,
dupã ocaziile pe care ei le neglijaserã! Mult ar fi dorit ei sã mai audã un cuvânt din partea lui
Noe. Dar era prea târziu. Târziu pentru totdeauna. Apele rãzbunãtoare se revãrsau peste
ultimul loc de refugiu ºi dispreþuitorii lui Dumnezeu se scufundau în adâncurile cele mai
înfiorãtoare.

Felul cum a procedat Dumnezeu ºi cu nimicirea Sodomei ºi Gomorei, ne este încã o
învãþãturã, despre faptul cã iubirea lui Dumnezeu se întrepãtrunde cu dreptatea, iar judecãþile
Sale pun capãt pãcatului.

Bãrbaþii aceia (îngerii) i-au zis lui Lot : �Pe cine ai aici ? Gineri, fii ºi fiice ºi tot ce ai în
cetate; scoate-i din locul acesta. Cãci avem sã nimicim locul acesta, pentru cã a ajuns mare
plângere înaintea Domnului, de aceia ne-a trimis Domnul ca sã nimicim� (Geneza 19,12-13).

Rãsãrea soarele pe pãmânt când a intrat Lot în Þoar. Atunci a început sã plouã peste
Sodoma ºi Gomora pucioasã ºi foc de la Dumnezeu asupra oraºelor, clãdirile cele mai
grandioase ºi toþi care batjocoriserã seara trecutã pe solii cerului fiind distruºi.

Întreaga rãbdare a lui Dumnezeu, pe care El o are cu cei rãi, face pe oameni sã fie ºi
mai îndrãzneþi în fãrãdelegile lor.

Pentru Dumnezeul nostru cel milostiv, lucrarea pedepsei este ceva strãin Firii Lui. �Viu
sunt, zice Iehova Domnul, nu-Mi place moartea celui nelegiuit, ci întoarcerea lui de la pãcat. El
este constrâns sã facã aceastã lucrare, din cauza cãlcãrii Legii Sale Sfinte.

ªi astãzi se aud voci ca pe timpul lui Noe ºi al lui Lot, cã Dumnezeu nu mai poate sã lase
pe acei ce respectã Legea Sa sã sufere împreunã cu nelegiuiþii, ci are milã de ei ºi vrea sã
punã capãt suferinþelor ºi pãcatului pentru totdeauna, ºi o va face cât de curând.

El a îngãduit diferite evenimente pentru trezirea celor cu fãrãdelegi.

Dar omenirea nu vrea sã se pocãiascã, ci -din contrã- se face tot mai rea. Deºi
Evanghelia a fost predicatã ºi se predicã, pentru unii nu are putere, pentru cã o ignorã. Pentru
aceºtia vine ce este scris în curand curând, odatã cu venirea lui Isus Hristos.

Eftimie Sîrbu, Loma Linda, S.U.A.
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Poezie Poezie

de  Duma Oana, Negoieºti, Prahova

 ADEVÃRUL PREZENT LA RADIO ªI ÎN PRESÃ ÎN IUGOSLAVIAAº vrea

De câtva timp în urmã fraþii din Vladimirovãþ, prin prezbiterul dânºilor,
fr.Trifu Petre, ºi pastorul Octavian Zaria, s-au gândit sã publice în ziarul local
�Libertatea� câteva articole despre Vestea Apocalipsei. Adevãrul Bibliei sigur va
deranja pe unii, dar va fi o cale de salvare pentru mulþi alþii. Am lansat o cerere
de rugãciune pentru ca aceastã lucrare sã fie primitã de sufletele doritoare de
adevãr din oraºul dânºilor.

Iatã mai jos un mesaj de la fr.Zaria în care vorbeºte ºi despre lucrarea
prin radio de prezentare a Cuvântului lui Dumnezeu, atât în sârbã, cât ºi în
românã.

 ~~~~~~~~~~~~~~
Vã mulþumesc pentru sprijin ºi rugãciuni. Rugãciunile fraþilor care au

auzit aceastã cerere, vor deschide uºile închise, aceasta este credinþa noastrã.
Domnul a deschis încã o uºã acum câteva luni la un post de radio, care ºi-a
început existenþa în decembrie 99, aici în Alibunar. Emisiunile noastre s-au
auzit prima datã în 4 martie 2000 (sâmbãta) în limba sârbã, ºi în 5 martie 2000
(duminica) în limba românã. De atunci programul nostru continuã în fiecare
sâmbãtã în limba sârbã ºi duminica în limba românã, dimineaþa de la ora 8:30
- 9:00. El va merge cât timp vom avea sponsori. Pânã acum îi mulþumim fratelui
Ilie Stanciu din Locve, (un sat lângã Alibunar), cãci el a sponsorizat ºi încã
sponzorizeazã emisiunile. Credem cã Domnul se va îngriji pentru lucrarea sa ºi
mai departe!

Aici în Iugoslavia, se gãseºte fratele Bartolomeu Pavel. Dacã am reþinut
bine, dânsul este pensionar din Constanþa. În România se ocupa în timpul liber
cu detinuþii din penitenciarele României ca sã le aducã lumina Evangheliei. De
la fraþi sponsori din diferite comunitãþi din România deseori ia cãrþi pe care le
împarte gratis aici în Iugoslavia printre români. Aici la noi a fost în diferite districte
unde sunt români, precum ºi în sate româneºti fãrã nici un adventist, ºi a fost în
contact cu mai mulþi pastori. A fost ºi în districtul meu. În momentul acesta se
gãseºte în districtul comunei Pancevo. ªi aici a adus cãrþi  în limba românã, de
la sponsori din România. Comunitatea Pancevo ºi districtul acesta vrea sã
mulþumeascã pentru cãrþile  primite gratis din Conferinþa Muntenia.

Cu mulþumire,
Pastor, Octavian Zaria, Iugoslavia

Aº vrea sã fiu o pasãre în zbor,
Aº vrea sã fiu un fulg uºor,
Aº vrea sã fiu o parfumatã floare,
Aº vrea sã fiu o laudã ºi o cântare.

Aº vrea sã fiu fãrâmã de gândire,
Dar sã aduc crâmpei de fericire.

Pagina misionarilor

Aº vrea lui Isus s-aduc mãrire,
Dar mai presus de toate aº vrea sã fiu iubire.

Aºa cum Tu, Isuse, pe-acest pãmânt adus-ai,
O dragoste eternã ºi-un legãmânt prea-sfânt,
Aº vrea s-aduc ºi eu în viaþa tuturora,
O viaþã, o iubire ºi-un scump Mântuitor !

         Dreptul la replicã
Odatã, o maimuþã din Evul anecdotic,

Venind la sfat pe-o creangã de arbore exotic,

A EXPLODAT: "Oroare!"  sunt foarte ofensat

Cã-n jungla de giubenuri ºi de beton armat

A apãrut o tezã vãdit maliþioasã

Cum cã omul ar descinde din buna noastrã rasã ...

Eu protestez sãlbatic, umflat de entropie

C-am auzit în lume, aºa "darwinãrie" ...

Nu sufãr comparaþii, sper sã nu ajung uman;

Sunt mulþumit cã, totuºi, sunt pur urangutan ...

ªi cum Programatorul, maimuþã m-a fãcut,

Sper sã nu ajung ca Omul, un josnic involut.

Deh! S-a auzit vreodatã la noi atâta urã?

Oare la noi se minte, se-njunghie, se Furã?

Aþi pomenit vreodatã Divorþuri printre noi,

Copii lãsaþi pe drumuri sau imnuri de rãzboi?

Nu veþi vedea cât timp purta-vom coadã,

Gorile divorþate sau prunci lãsaþi în stradã!

Cine-a vãzut la noi în hoardã, bolnavi mintali,

Drogaþi, lacomi de cãrnuri ºi homosexuali?

Excroci, bandiþi, gherile sau vreo tutungerie?

În neamul nostru nobil nu vezi aºa prostie!...

Aþi întâlnit pe-o creangã vreun cimpanzeu beþiv?

Gibon care sã-njure sau pavian parºiv?

N-avem orfelinate, nici penitenciare

ªi n-am trecut la porno, cãci nu citim ziare;

Noi nu ascundem droguri, nu traficãm muniþii,

N-avem aºa ªTIINÞÃ ..., n-avem nici superstiþii,

Nici cârciumi, nici spitale, nici case de nebuni

ªi nu plãtim pe nimeni ca sã ne facã rugãciuni ...

Nu veþi vedea vreodatã cât soarele ºi luna,

O minte de maimuþã dospind în ea minciuna!

Câþi cerºetori în hoardã ºi câþi pomanagii,

Bordeluri ºi boutique-uri ticsite cu prostii !...

Câþi prizonieri pe viaþã ai sticlei ºi þigãrii,

În neam la noi vãzut-aþi vânduþi necumpãtãrii?

ªi iatã, încã una din lumea lor de jos:

La noi nu se întâmplã rãzboi religios!

Nici ordini mondiale, nici naþionalism

ªi nici vreo îndoialã ce duce-n ateism ...

continuare în pagina 11
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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. (continuare)

Nu vrem sã spunem prin aceasta cã o femeie nu
poate gândi logic, sau cã un bãrbat nu poate gândi
emoþional. Dar creierul bãrbatului este proiectat sã fie mai analitic, iar al femeii, mai
intuitiv, sau emoþional. Femeile se plâng de faptul cã soþii lor nu vorbesc cu ele, în
timp ce bãrbaþii se plâng de faptul cã soþiile lor sunt prea sentimentale. Aici este mai
mult decât o problemã de naturã socialã. Este un aspect profund fiziologic, ceea ce
înseamnã cã Dumnezeu a hotãrât sã fie aºa!

Pentru a trãi o viaþã deplinã, completã, adulþii sãnãtoºi trebuie sã-ºi foloseascã
ambele emisfere cerebrale. Ei trebuie sã combine partea logicã cu cea emoþionalã.
Dar cât de uimitor, cât de incredibil s-a gândit Dumnezeu, în spiritul Sãu creativ, sã
aºeze în bãrbat o influenþã predominant logicã, iar în femeie una predominant
emoþionalã. Pentru a fi întreg, sau complet, este nevoie de amândouã aceste per-
spective.

Este dificil sã pui laolaltã, într-un coº, toþi bãrbaþii ºi toate femeile, ºi sã presupui
cã fiecare dintre ei vor rãspunde întotdeauna în conformitate cu caracteristicile lor
de sex. Pentru cã nu întotdeauna cei de acelaºi sex vor avea nevoi emoþionale
identice, acelaºi tip de comportament, sau moduri de gândire perfect
corespunzãtoare.

Tipul temperamental    Poate cã nimic nu are o influenþã mai profundã
asupra modului vostru de a comunica, decât  temperamentul pe care îl aveþi.
Temperamentul reprezintã o combinaþie a trãsãturilor moºtenite, care afecteazã în
mod inconºtient comportamentul. Aceste trãsãturi sunt transmise prin gene. Unele
studii sugereazã cã se transmit mai multe gene de la bunici, decât de la pãrinþi.
Aceastã combinaþie de trãsãturi caracteristice este responsabilã, în mare parte, de
acþiunile, de reacþiile ºi de rãspunsurile voastre emoþionale, ºi determinã, în mare
mãsurã, modul vostru de comunicare.

Teoria temperamentului a fost conceputã de Hipocrate ºi împarte oamenii în
patru tipuri de bazã: sanguin, coleric, melancolic ºi flegmatic. Urmãtoarea descriere
pe scurt a celor patru temperamente vã va familiariza cu modelele de comunicare
pe care, cel mai probabil, le folosiþi fiecare dintre voi.

Pe drumul spr e mine
Mergând pe drumul spre mine,
Picioarele mi s-au abãtut,
Pe cãrãrile copilãriei.

Am cules un zâmbet
ªi-un hohot  de râs,
ªi prima durere,
ªi le-am luat cu mine.
(Mai ºtii,
poate-mi vor folosi la ceva !)

Apoi, paºii mi s-au oprit într-un sat.
Am gãsit o felie de liniºte,
ªi-am pus-o-n buzunarul de la piept.

Am început sã alerg, greoi,
Printre gânduri, de  Ramona Neghinã, Bârlad

M-am împiedicat de idei amorþite,
Mâinile mi s-au lipit de câte-o dorinþã,
ªi deslipirea mi-a golit un colþ de suflet,
Dar am trecut mai departe
În cãutarea Dragostei dintâi.

De-atâta alergat, am obosit,
ªi-am poposit într-un amurg de gând.
Mi-am amintit de felia de liniºte,
ªi-acum muºc cu sete din ea.

Durerea mi-e dulce
ªi drumul spre casã mã cheamã
Cu lacimi în ochi
ªi-mi ºopteºte
"Încearcã sã nu te rãtãceºti pe cale!"

de  Avrãmescu Cosmin Leon , Ploieºti

           Speranþa
Din trecutul furtunos ne-a mai rãmas :
Speranþa !
Din tot ce am avut
Speranþa a mai rãmas ...
Din sufletul nostru izvorãºte
Speranþa.
Noi privim totul cu
Speranþã.

În iubire ºi credinþã înaintãm
Prin Speranþã !
Aceastã speranþã nemuritoare,
Ce de-a pururi a fost ºi va rãmâne,
Este în jertfa Domnului Isus!
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Poezie Poezie

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

tradusã de Florin Lãiu
(prof. la Institutul Teologic Adventist)

trimisã de Hongu Denis Claudiu

Un creºtin plecã în week-end,
Sus, la munte, la izvoare,
Sã îºi uite stresul aspru,
ªi durerea de picioare . . .

Ajungând pe creasta-naltã,
Absorbit de panoramã,
A uitat cã chiar la stânga,
E-o prãpastie vicleanã.
Tot privind spre zãri albastre,
Crezându-se-n altã lume,
S-a împiedicat de-o piatrã,
Prãvãlindu-se-n genune . . .
În cãderea-i cãtre moarte,
S-a prins ca din întâmplare,
De un ciot de pin ce-ºi scoase,
Bustul mic în drumul mare.
ªi de-acolo privind moartea
A strigat spre vârf cu dor :
- Sã îmi vinã, de se poate,
  Cineva în ajutor !

Însã cine sã audã ?
Pe la munte, pe imaº,
Nu trec cãlãtori, cu mia,
Ca pe stradã în oraº . . ! ?

De-odat se aude-o voce :
- Sunt aici, chiar lângã tine !
  Eu sunt, Domnul care poate
  Sã salveze pe oricine !

- Doamne, dacã eºti pe-aproape,
  Vin de grabã !

Fabula Neîncrezãtorului
  Ce mai stai ? . . .
  Nu vezi cã sunt în pericol !
  Vin-o , mâna sã îmi dai ! . .

Domnul îi rãspunse însã :
- Dacã vrei sã te salvezi,
   Fii atent,
   Intrucþiunea ce þi-o dau,
   Sã o urmezi !

- Ce sã fac sã-mi salvez pielea
   ªi frica morþii sã treacã ?
- Ai încredere în Mine !
   Hai, dã-þi drumul de la cracã !

Dar creºtinul privi hãul,
ªi apoi privi în sus,
ªi în loc sã se încreadã,
În puterea lui Isus,
Striga cât îl þinea gura,
- Nu e nimeni sã-mi întindã
  O mânã de ajutor ?

Morala :
    De-aþi avea ºi voi credinþã,
    Doar cât bobul de muºtar,
    Aþi obþine biruinþã,
    ªi salvare din amar,
    Chiar în orice încercare,
    Prin al Domnului, Sfânt har !
    ªi de nu vã vine-a crede,
    ascultaþi pãrerea mea :
    Puneþi pe Isus la probã !
    Încercaþi ºi veþi vedea !

Cãci nouã, bazaconii, nu ne-au ieºit din gurã ...

Eu vã invit pe toate acum, la raþiune,

În veci sã nu admiteþi asemenea minune !...

Cãci noi nu punem cãrnuri, nici alcool pe masã,

N-avem partide, dogme, nici lupte mari de clasã...

La mondiale suntem cu mult în urmã, noi

Încã n-am pus în scenã nici chiar un prim rãzboi ...

Lipsesc ºi teroriºtii, n-avem eroi, nici duri,

Nici regi, nici prim-miniºtri pe care sã-i înjuri !

Cât am bãtut eu jungla, scuzaþi, n-am observat

În obºtea simiascã, cocotier privat,

Nici garduri ºi nici paznici, nici pui murind de foame

Sau omorâþi în tainã de aºa-zise "mame"!

E drept, n-avem miliþii în junglã, dar nici mafii,

N-avem un staff al morþii, n-avem nici mãcar stafii !

Chiar dac-aº fi silitã de vreun laborator,

N-aº deveni "port-bâtã" ºi nici informator.

E trist s-ajungi vreodatã privit la zoo-parc,

Dar maxima ruºine-i sã-i pui pe alþii-n þarc !

Noi n-am avut ev mediu, ci numai mediu pur,

Lipsit de inchiziþii, de orizont obscur,

Noi n-avem sfinþi pe ruguri, nici libertãþi în lanþuri,

Nici chefuri dupã care sã ne culcãm prin ºanþuri !

Pe noi nu ne pândeºte o nouã cruciadã

Spre convertirea hoardei în monºtri fãrã coadã;

Tot ce-am vãzut la oameni, mai crud ºi mai pervers

E conºtiinþa-n lanþuri ºi dogma pusã-n vers,

Religia iubirii nãscândã din Scripturã

Prin secole-au-redus-o la datini ºi CULT-urã

Încât creºtinãtatea, pãgânã sau atee

Se joacã tot de-a morþii cu sfinþi ºi dumne-zmeie ...

N-o sã-ntâlniþi în hoardã vreun cimpanzeu corupt

Avem miºcãri rapide, dar nu pe "dedesupt" ...

ªi dacã facem salturi, nu trecem peste legi

Ca bi-ologii lumii, metempsi-hoþi strategi !

De veþi vedea vreodatã c-am coborât din pom

Maimuþãrind fãptura care-ºi zice "om",

Umblând cu baliverne, cu vreo gãinãrie,

Scoþând ciudate izme - aºa, din pãlãrie,

Sã mã opriþi la vreme sã nu evoluez

ªi ajungând ca omul sã nu ºtiu ce sã crez ...

Iar de-ntâlniþi prin junglã niscai pitecantropi

Puteþi cãta banane, mere, nuci pânã ºi-n plopi!

E-adevãrat cã omul a coborât ca soi,

DAR NU! FIÞI REZONABILI!

N-A COBORÂT DIN NOI!

         Dreptul la replicã
continuare din pagina 8
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Tucker 12.
de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.35/ 48  Tucker 12

BOGATUL ªI SÃRACUL LAZÃR

Despre ce vorbeºte Isus în Luca 16:19-31? Dacã El nu a vorbit despre
existenþa vieþii între moarte ºi înviere, atunci la ce S-a referit? Sã citim întreaga
istorisire:

�Era un om bogat, care se îmbrãca în porfirã ºi in subþire; ºi în fiecare zi
ducea o viaþã plinã de veselie ºi strãlucire. La uºa lui, zãcea un sãrac, numit Lazãr,
plin de bube. ªi dorea mult sã se sature cu fãrâmiturile, care cãdeau de la masa
bogatului; pânã ºi câinii veneau ºi-i lingeau bubele. Cu vremea sãracul a murit; ºi
a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit ºi bogatul ºi l-au îngropat. Pe
când era el în locuinþa morþilor, în chinuri, ºi-a ridicat ochii în sus, a vãzut de
departe pe Avraam ºi pe Lazãr în sânul lui ºi a strigat: �Pãrinte Avraame, fie-þi milã
de mine ºi trimite pe Lazãr sã-ºi moaie vârful degetului în apã ºi sã-mi rãcoreascã
limba; cãci grozav sunt chinuit în vãpaia aceasta.�  �Fiule�, i-a rãspuns Avraam,
�adu-þi aminte cã, în viaþa ta, tu þi-ai luat lucrurile bune ºi Lazãr ºi-a luat pe cele
rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eºti chinuit. Pe lângã toate acestea, între
noi ºi între voi este o prãpastie mare, aºa cã cei ce ar vrea sã treacã de aici la voi,
sau de acolo la noi, sã nu poatã.� Bogatul a zis: �Rogu-te dar, pãrinte Avraame, sã
trimiþi pe Lazãr în casa tatãlui meu; cãci am cinci fraþi ºi sã le adevereascã aceste

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 35 (48)

(va urma)

lor, ºi pizma lor de mult au ºi pierit ºi niciodatã nu vor mai avea parte de tot ce
se face sub soare. Tot ce gãseºte mâna ta sã facã, fã cu toatã puterea ta! Cãci
în locuinþa morþilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuialã, nici
ºtiinþã, nici înþelepciune!�

Desigur, luând aceastã povestire ca o parabolã sau alegorie, noi nu
trebuie sã menþinem pretenþia cã un punct particular într-o povestire figurativã
trebuie luat în înþeles literal ºi, în special, atunci cînd se creazã o contradicþie

directã cu preceptele literale ale lui �Moise ºi profeþii� ºi ceea
ce a spus Hristos. (Matei 25). Noi credem cã aceastã
povestire este o parabolã, care era de fapt metoda obiºnuitã
a lui Hristos când dãdea învãþãturi. Aici ca ºi în altele, El nu
a declarat în mod special cã este o parabolã. De aceea, sã
vedem dacã putem gãsi lecþia pe care Hristos a încercat sã
ne înveþe ºi sã nu facem ca aceastã parabolã sã dovedeascã
nimic mai mult decât aceasta.

Aici Hristos doreºte sã mustre pe fariseii �care erau
lacomi� (trad. englezã) Luca 16:14. Ca ºi cei mai mulþi iudei, ei gândeau cã
bogãþiile erau un semn al favoarei lui Dumnezeu ºi cã sãrãcia era dovada
lepãdãrii. Hristos a arãtat prima lecþie cã rãsplata, care-i asteaptã pe bogaþii
lacomi care n-au ajutat cu nimic pe cei sãraci decât cu fãrâmituri, era în opoziþie
cu ceeace credeau iudeii. Hristos a apãrat învãþãtura împotriva concluziilor
eronate. Aceasta este ceea ce parabola intenþioneazã sã înveþe. Hristos învaþã
pe Iudei plasând învãþãtura în mijlocul unei istorisiri. El a declarat cã �Moise ºi
profeþii� trebuie sã fie cãlãuza celor care sunt în viaþã cu privire la soarta lor
dupã moarte. Apoi a descris foarte clar reîntoarcerea cuiva dintre cei morþi
numai la înviere. Folosind limbajul unei parabole (alegorii) Hristos a pus pe un
om mort, deci inconºtient, sã vorbeascã, fãrã a fi necesar sã se tragã concluzia
cã de fapt morþii sunt conºtienþi. Biblia ne dã o parabolã despre copacii care
au plecat odatã �sã ungã un împãrat ºi sã-l punã în fruntea lor�, ºi se povesteºte
conversaþia dintre ei. (Judecatori 9:7-15 si 2Împarati 14:9). Am putea noi, oare,
prin aceastã parabolã sã dovedim cã ºi copacii vorbesc între ei ºi aleg împãraþi?
Nu, veþi spune, aceasta ar fi o încercare de a face sã se dovedeascã ceva mai
mult decât ceea ce vorbitorul a intenþionat sã spunã. Suntem de acord cu
aceasta. Aceeaºi regulã trebuie aplicatã ºi pentru parabola despre bogatul ºi
sãracul Lazãr.
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lucruri, ca sã nu vinã ºi ei în acest loc de chin.� Avraam
a rãspuns: �Au pe Moise ºi pe prooroci; sã asculte
de ei.� �Nu, pãrinte Avraame�, a zis el, �ci dacã se va
duce la ei cineva din morþi, se vor pocãi.�  ªi Avraam
i-a rãspuns: �Dacã nu ascultã pe Moise ºi pe prooroci,
nu vor crede nici chiar dacã ar învia cineva din morþi.�

Aceastã istorioarã nu spune nimic despre
nemurirea sufletului când sufletul pãrãseºte trupul
dupã ce moare. De fapt, bogatul dupã ce a murit
avea �ochi� ºi �limbã�, care sunt pãrþi foarte reale ale
trupului. El implora ca Lazãr �sã-ºi moaie vârful
degetului în apã.� Dacã ar fi sã luãm aceastã povestire
în mod literal, atunci, la moarte, cei buni ºi cei rãi nu
se înãlþa ca duhuri care nu pot fi atinse, ci merg spre
rãsplata lor ca fiinþe reale, având mãdulare ale trupului.

Mai mult, cum pot merge ei acolo în trup, vãzând cã trupurile lor au fost îngropate
în mormânt? ªi dacã aceasta este literal valabil, atunci Cerul ºi iadul sunt
destul de aproape pentru a se putea întreþine o conversaþie între locuitorii celor
douã locuri. Desigur aceasta ar fi o situaþie nedoritã. Dacã cei care cred în
nemurirea naturalã a sufletului pretind cã aceasta este o literalã zugrãvire a
geografiei Cerului ºi iadului, atunci ei trebuie sã accepte ºi textul cu privire la:
�sufletele de sub altar, strigând pentru rãzbunare împotriva persecutorilor lor.�
(Apocalips 6:9-11).

Cele douã declaraþii nu pot fi luate în mod literal. Dacã cei drepþi pot
vedea pe cei rãi torturaþi, de ce mai trebuie sã strige cãtre Dumnezeu pentru
rãzbunare? Când bogatul a pretins ca Lazãr sã fie trimis înapoi pe pãmânt sã
avertizeze pe alþii despre iad, Avraam a rãspuns: �Au pe Moise ºi pe prooroci;
sã asculte de ei... dacã nu ascultã pe Moise ºi pe prooroci, nu vor crede nici
chiar dacã ar învia cineva din morþi�. (Luca 16:29,31). Astfel noi vedem cã
aceastã povestire nu vorbeºte nicãieri despre spirite imateriale (fãrã trup), nici
chiar în problema reîntoarcerii sã avertizeze pe alþii. Din contrã se vorbeºte
despre �învierea dintre morþi�. (Dacã ar fi spirite nemuritoare dupã moarte, n-ar
mai fi nevoie sã învieze).

Pentru a evita credinþa cã duhurile au corpuri ºi cã cerul ºi iadul sunt
destul de aproape ca sã se poatã conversa, ar fi bine pentru noi sã privim
aceastã povestire ca o parabolã. Sã þinem minte cã teologii sunt de acord cã
doctrinele nu trebuie sã fie clãdite ºi stabilite pe parabole sau alegorii. O
parabolã, ca ºi alte ilustraþii, este folositã în general sã facã mai viu, sã scoatã
mai mult în evidenþã un anumit punct de vedere. A încerca sã zideºti doctrine

pe fiecare parte din aceastã povestire ar duce la absurditate, dacã nu chiar la
contradicþii. Desigur, noi nu ar trebui sã folosim aceastã parabolã în aºa fel
încât sã credem cã Hristos S-a contrazis pe Sine Însuºi. Hristos a clarificat
faptul cã atunci când cei drepþi primesc rãsplata, cei rãi ºi ei sunt aruncaþi în
foc: �Când va veni Fiul omului în slava Sa... toate neamurile vor fi adunate
înaintea Lui... Atunci Împãratul va zice celor de la dreapta Lui: �Veniþi
binecuvântaþii Tatãlui Meu de moºteniþi Împãrãþia... Apoi va zice celor de la
stânga Lui: �Duceþi-vã de la Mine, blestemaþilor, în focul cel veºnic�. Matei
25:31-41. Nu este necesar ca vreunul sã se reîntoarcã sã avertizeze cu privire
la soarta celor din morminte, deoarece cei care sunt în viaþã� au pe Moise ºi pe
prooroci: sã asculte de ei�. Noi, cei vii, de aceea suntem cu siguranþã îndreptãþiþi
sã înþelegem parabola aceasta în armonie cu tot ceea ce au zis proorocii.

Maleahi, de exemplu, spune: �Cãci iatã, vine ziua� (este un eveniment
viitor), �care va arde ca un cuptor. Toþi cei trufaºi ºi toþi cei rãi vor fi ca miriºtea;
ziua care vine îi va arde, zice Domnul oºtirilor, ºi nu le va mai lãsa nici rãdãcinã,
nici ramurã. Dar pentru voi, care vã temeþi de Numele Meu,
va rãsãri Soarele neprihãnirii ºi tãmãduirea va fi sub aripile
Lui; veþi ieºi ºi veþi sãri ca viþeii din grajd. ªi veþi cãlca în
picioare pe cei rãi, cãci ei vor fi ca cenuºa sub talpa
picioarelor voastre, în ziua pe care o pregãtesc Eu, zice
Domnul oºtirilor�. Maleahi 4;1-3. Scriitorii Vechiului Testa-
ment scot în evidenþã faptul cã cei morþi, fie cei drepþi sau
cei rãi, dorm în liniºte ºi inconºtienþã în mormintele lor
pânã la ziua învierii. Iov 4:12. �Aºa se culcã ºi omul ºi nu
se mai scoalã cât vor fi cerurile, nu se mai deºteaptã ºi nu
se mai scoalã din somnul lui... De ajung fiii lui la cinste, el
nu ºtie nimic; de sunt înjosiþi, habar nu are. Iov 19:25-26.
�Dar ºtiu cã Rãscumpãrãtorul meu este viu ºi cã se va
ridica la urmã pe pãmânt. Chiar dacã mi se va nimici pielea ºi chiar dacã nu voi
mai avea carne, voi vedea totuºi pe Dumnezeu. Îl voi vedea ºi-mi va fi binevoitor;
ochii mei Îl vor vedea ºi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeºte de dorul acesta
înlãuntrul meu�. Psalm 115:17. �Nu morþii laudã pe Domnul ºi nici vreunul din
cei ce se pogoarã în locul tãcerii�. Eclesiastul 9:3-6,10. �Iatã cel mai mare rãu
în tot ce se face sub soare: anume cã aceeaºi soartã au toþi. De aceea ºi este
plinã inima oamenilor de rãutate ºi de aceea este atâta nebunie în inima lor tot
timpul cãt trãiesc. ªi dupã aceea? Se duc la cei morþi. Cãci cine este scutit?
Oricine trãieºte tot mai trage nãdejde; cãci un câine viu face mai mult decât un
leu mort. Cei vii, în adevãr, mãcar ºtiu cã vor muri; dar cei morþi nu ºtiu nimic ºi
nu mai au nici o rãsplatã, fiindcã ºi pomenirea li se uitã. ªi dragostea lor, ºi ura


