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4 ani de existenþã!
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    ORIZONTAL: 1. Numele unui
fiu al ministrului persan, Haman.
(Semnificaþia numelui: �Dãruit prin
rugãciune�) (Estera 9:7). 2. Toc
gol! - Mare preot pe vremea lui
Neemia (Semnificaþia numelui:
�Dumnezeul pocãinþei�). 3. Tub de
argilã arsã - Nume pentru o
perioadã lungã de timp (plural). 4.
Nota diapazonului - Apare IMLA,

�împlinitorul�! - Locuitor din Aralot (Ios. 5:2-3). 5. Numele Domnului Isus, proorocit
de Isaia - Consoane la nume! 6.Cuvânt rostit de primii creºtini, ca salut, în dorinþa
lor fierbinte dupã venirea Domnului Isus (descoperit în Corinteni).7. Nume pentru
cãluþii Dobrogei - ...ºi nume pentru zeu, la turci. 8. Grandios, de mari proporþii
(fig.) - În nãmol! 9. Domnul prescurtat - Foaie subþire de staniu. 10.Persoanã
calificatã pentru a acorda asistenþã juridicã (fem.).- Loc mai coborât între douã
vârfuri de deal.
VERTICAL: 1. Cetatea lui Ptolemeu, port la Marea Mediteranã pe malul Palestinei.
2. Ovaþionat - LEVI i-a pierdut pe �ei�! 3. Compoziþie muzicalã care face parte
dintr-o operetã. 4. Boltã albastrã - Posac, fãrã vocale! 5. Încheie magistral! -
Ostenit sub povara crucii (fem.). 6. Numele celui care leagã fiare - Dânsa - Etaj.
7. Spus în faþa altarului în ocazii speciale - Care nu este la fel cu cea obiºnuitã -
Coadã la fãinã! 8. Fiul lui Iacov, numit �norocosul sau fericitul� - Mulþime de oameni
mergând dupã Isus, la �Intrarea în Ierusalim�. 9. Alt nume pentru NERO - Prooroc
în Israel între anii 780-740 î. Hr.10.Cetatea proorocului Elisei (douã cuvinte;1Regi).

  IDENTITÃÞI

Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti
Studiu din cartea

�CALEA CÃTRE HRISTOS�
- Pag.7, 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

*Din Spiritul Profetic..7,14

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

*Tânãrul pentru cãsãtorie.12

*Gânduri pentru inimã...13

*Sãnãtate... . . . .. . . . . . ......15

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

*Evanghelia prin Internet..17

*ªtiaþi cã............. . . .....18

*Cereri de rugãciune.....18

*Reþeta 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

1 canã orez, 2 cepe, 2 ardei (gogoºari), 5 roºii (1 lingurã pastã
tomate), o jumãtate linguriþã de sare, 1 lingurã boia de ardei
dulce, 100g. mãsline, 2 linguri ulei, usturoi.
Orezul se fierbe în 4 cãni de apã. Separat într-o tigaie se pun

la cãlit cepele, usturoiul, ardeiul ºi roºiile tãiate feliuþe subþiri.
Orezul fiert se amestecã cu legumele cãlite, boiaua de ardei,
mãslinele ºi sarea. Apoi se unge un vas cu ulei în care se toarnã
compoziþia ºi se introduce la cuptor. Se serveºte la cinã.
Poftã Bunã !

* Scotty Wolfe din California a intrat în Cartea Recordurilor, fiind omul cu
cele mai multe însurãtori la activ. Când a murit, nici una dintre cele 29 de neveste
pe care le-a avut n-a participat la înmormântare.

* Mai mult de 20 de milioane de oameni din lumea întreagã au renunþat la
fumat datoritã programelor antifumat iniþiate de Biserica Adventistã.

* 1 din 6 locuitori ai Terrei este indian. În fiecare zi, în India se nasc 42.000
de copii. În ziua de 11 mai 2000, cifra locuitorilor Indiei a ajuns la un miliard!

* Potrivit unor studii recente efectuate la Spitalul clinic din Barcelona, Spania,
consumul regulat de nuci îmbunãtãþeºte semnificativ sãnãtatea inimii ºi a sistemului
cardio-vascular.

* În România, 3 din 4 sarcini sfârºesc prin avort! Numãrul anual de avorturi
este de aprox. 800.000 ceea ce înseamnã cã zilnic se produc, în medie 2000 de
ucideri. În ultimii 10 ani, între 25-33% din ceea ce ar trebui sã fie populaþia þãrii a
fost eliminatã prin acest procedeu.

       ªtiaþi cã . . .

CERERI DE RUGÃCIUNE.
*Vã rugãm sã îl susþineþi în rugãciune pe Adrian, care doreºte sã-ºi întãreascã
viaþa spiritualã. Totodatã el doreºte sã-l susþineþi pentru viitorul examen pe
care îl va da. Vã mulþumim!
*Vã rog sã vã rugaþi pentru doua colege ale mele. Datoritã unor certuri între
familiile lor, mama uneia din ele a recurs la ajutorul unei vrãjitoare pentru a face
farmece celeilalte fete. Rugaþi-vã ca ele sã se poatã împãca ºi puterea celui
rãu sã nu poatã lucra. Vã mulþumesc! G.
*Rugaþi-vã pentru d-na J. care are nevoie de o operaþie la ochi. Mulþumim. M.

Vã rugãm sã ne spuneþi cum aþi aflat de
Cuvântul lui Dumnezeu, precum ºi câteva cuvinte
despre familia dvs.

COPILÃRIA

Sunt nãscutã în Kalamazoo, Michigan în
Iunie 1945. Din cauzã cã pãrinþii mei au divorþat,
bunicii mei m-au adoptat ºi m-au crescut pânã la
vârsta de 10 ani.

Bunicul meu a fost foarte bun cu mine ºi
ºi-a luat timp pentru a-mi spune povestiri minunate,
pentru a mã învãþa sã desenez. Mã lãsa sã petrec
timpul privind la ceea ce fãcea el. Niciodatã nu mi-
a spus sã plec ºi sã mã joc ºi sã-l las în pace.

Pãrintele nostru ceresc este în acest fel! El
niciodatã nu ne alungã când venim la El. Lui Îi place
sã ne aibã alãturi de El. El vrea sã fie parte din toate
planurile noastre. Dumnezeu doreºte sã ne înveþe
lucrurile de care avem nevoie aºa încât sã putem
avea o viaþã de creºtini plinã de bucurie ºi iubire,
acum ºi în veºnicie.

Deseori primim dragostea ºi grija lui
Dumnezeu în felul în care eu am primit-o prin
bunãtatea arãtatã de bunicul meu. Dupã ce am mers
sã locuiesc cu mama ºi noul ei soþ, mi-a lipsit foarte
mult grija bunicului. M-am simþit singurã ºi
nedoritã� Noul ei soþ era alcoolic ºi viaþa a devenit
nefericitã pentru noi. Bunicii mei s-au mutat  într-un
stat aflat la 2000 de mile depãrtare, aºa cã m-am
simþit cu adevãrat pãrãsitã.

ªtiam câte ceva despre Dumnezeu, deoarece
când am locuit cu bunicii ei mã luau cu ei la ªcoala
de Sabat. În mod normal mama m-ar fi luat cu ea în

INTERVIU CU ROSA HARTWELL
Wichita, Kansas, Statele Unite

oraº. Aceasta era ziua în care mama petrecea
timp cu mine. Din nefericire, ei nu mi-au dat
o instruire religioasã, pentru cã religia lor era
una doar pentru Sabat dimineaþa, nu ºi o
religie a inimii. Cât de atenþi trebuie sã fim
pentru a-i pregãti pe copiii noºtri privind
lucrurile religioase. Aceasta le va da o ancorã
care îi va þine în timpul furtunilor vieþii.

La vreo patru ani dupã ce mama ºi
tatãl meu vitreg s-au cãsãtorit, într-o noapte,
el a luat toate lucrurile de valoare ºi a plecat.
Eram disperate, dar a fost o uºurare cã a
plecat. Mama ºi-a gãsit o slujbã într-o fabricã
ce avea condiþii foarte grele de lucru, iar eu
am crescut pe cont propriu. Mã simþeam ca o
barcã plutind fãrã ajutor într-o furtunã pe
mare. Deseori m-am rugat ºi am strigat cãtre
Dumnezeu ca sã fie Tatãl meu, iar El mi-a
rãspuns la rugãciune! Am avut nevoie de
cãlãuzirea Tatãlui ceresc deoarece eram
debusolatã.

ªCOALA

Deºi am fost printre primii elevi din
clasa mea la ºcoalã, nu aveam o direcþie
precisã în viaþã, deoarece nu era nimeni care
sã-ºi ia timp sã mã înveþe. Din cauza aceasta
am luat ºi unele decizii neînþelepte în viaþa
mea. Cu toatã aceastã neºtiinþã a mea,
Dumnezeu a fost mereu în spatele lucrurilor
pentru a scoate ceva bun din ele.

Aº vrea sã spun cã a fost uºor  pentru
Dumnezeu sã lucreze cu mine, dar nu a fost

PARTEA I : EXPERIENÞA MEA

Orez spaniol

de Hongu Claudiu Denis, Bucureºti
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Interviul lunii...

interviu realizat de Lucian Mihãilescu

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:

aºa. Imi construisem un zid puternic în jurul
meu, aºa încât era dificil ca Dumnezeu Tatãl
sã ajungã la mine. Nu am avut prieteni, dar am
avut un Prieten Ceresc care lupta din greu
pentru a da la o parte acest zid de piatrã
clãdit de mine însumi. Dar în acele dãþi când
am dorit sã ascult de cãlãuzirea Sa, Dumnezeu
m-a ajutat sã iau decizii corecte. O, cât de
important este sã ascultãm sfatul Scumpului
nostru Mântuitor!

ADOLESCENÞA

Când aveam 16 ani, Biserica
Adventistã a organizat niºte întâlniri
evanghelistice. Bunica mea, care era în Florida
atunci, a auzit de acestea ºi a trimis numele
meu ca o posibilã persoanã interesatã. Într-o
seara am auzit o bãtaie în uºã. Era un
evanghelist, Fordice Detamore ºi pastorul
Oliver Johnston. Mama i-a tratat cu rãcealã.
Ei ne-au vorbit ºi s-au rugat cu noi. Aveam
ceva interes, dar  nu mi-l puteam arãta din
cauza mamei mele. Ei au plecat. Mama a fost
furioasã ºi a fãcut tot posibilul pentru a
înnãbuºi interesul pe care-l aveam pentru
aceste lucruri spirituale.

INVITAÞIA LA BISERICÃ

Duhul Sfânt a udat seminþele pe care
ei le-au plantat ºi eu m-am rugat Tatãlui din
ceruri.  Nu-mi puteam scoate din minte ce
spuseserã acei oameni ºi am cerut în mod
copilãresc sã mi se dea un semn. Dumnezeu
ºtia cã începusem sã-L caut ºi cã eram în
cãutarea unui loc de închinare cãtre El.
Totodatã începusem sã vizitez diferite
biserici, dar niciodatã nu am avut simþãmântul
cã acolo ar fi locul meu. De aceea, Dumnezeu
i-a trimis pe acei oameni sã mã conducã pe

calea cea dreaptã. L-am rugat pe Domnul ca dacã
Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea este
adevãrata Sa Bisericã sã trimitã pe cineva sã mã
invite la bisericã.

M-am rugat: �Doamne, Tu ºtii cã nu am
cum sã ajung acolo, pentru cã e un drum lung
pânã în oraº. Ajutã-mã ca acei oameni sã mã
poatã duce ºi la bisericã.�

Dupã douã zile am primit un telefon de
la unul din studenþii la pastoraþie care ajutau la
acele întâlniri religioase. El a spus doar atât: �Dacã
te-am lua la bisericã cu noi, ai veni?� ªtiam cã
acesta era rãspunsul la rugãciunea mea. Am spus
�Da!�. Am încercat sã par cã nu fac o promisiune,
dar în interiorul meu eram tare fericitã. El mi-a
spus cã va trece împreunã cu soþia sa sã mã ia la
bisericã în acel Sabat ºi cã apoi va vorbi cu cineva
ca sã mã poatã aduce la bisericã ºi sãptãmânile
urmãtoare, dacã doream.

Am continuat sã merg la bisericã ºi în
câteva luni am fost botezatã. Am început sã
citesc Biblia, �Tragedia Veacurilor� ºi �Scrieri
timpurii�, de E.G.White, �Daniel ºi Apocalipsa�,
de Uriah Smith, .  Am învãþat multe lucruri ºi am
început sã îl las pe Dumnezeu sã îmi cãlãuzeascã
viaþa. El e atât de rãbdãtor. Deseori tindeam sã
mã conduc singurã, dar dãdeam de mai multe
probleme. Dumnezeu era însã acolo aºteptându-

mã sã vin la El!

Rosa Hartwell este asistentã în
Departamentul guvernamental de
Investigaþii Pre-Judecãtoreºti din  Wichita,
Kansas. În Biserica sa este organistã,
instructoare la ªcoala de Sabat copii ºi
coordonatoare a grupelor de rugãciune.

* va urma *

Zoltan & Angela Kovacs, SUA. �Ne face foarte multã plãcere sã vedem cum
Domnul lucreazã ºi în România. Ne place mult acest website, ºi credem cã
Domnul va atrage pe mulþi cãtre El. Domnul sa va binecuvinteze!�
Pavel Budimir, Romania. �Aºteptam momentul în care Biblia va putea fi
difuzatã prin Internet. Mã bucur cã am ascultat emisiunea radio care mentiona
site-ul dvs. Dumnezeu sã vã binecuvânteze!�
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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
Conferinþa Transilvania de Nord
http://ctn.codec.ro
Biserica Adventistã Slobozia
http://www.intercer.ro/azs.htm
Biserica Adventistã Deva
http://www.intercer.ro/deva
Biserica Adventistã Atlanta, Georgia
http://www.tagnet.org/sdaromanianchurch
Biserica Adventistã Românã, Chicago
http://www.intercer.org/chicago
Biserica AZª Focºani
http://www.advent.ro

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
Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
http://www.intercer.ro/sup
SCOAR
http://www.intercer.ro/scoar
�Telefonul Speranþei SOS�, Tg.Mureº
http://www.intercer.ro/sos
�CONCELEX�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/concelex
�Millennium Tour�, Bucureºti
http://www.concediu.com
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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, Romania, iar traducerea este
facutã de Mariana Petre, Slobozia.
http://www.intercer.ro/stiri/

ªtiri  de pe tot globul
�Aþi venit aºa cum vin delegaþii, vã

despãrþiþi ca prieteni,� a spus el apreciativ
audienþei. �Îmi doresc ca Blue Jays care a
concertat pe acest stadion sã fi fost aici
pentru a vedea cum aratã cu adevãrat o
mulþime de oameni. Cu zece zile în urmã,
am înmânat cheia oraºului preºedintelui
Paulsen. Prezenþa dvs. aici a fost cea mai
mare onoare pentru marele nostru oraº.�
El i-a felicitat pe toþi cei implicaþi în

Sesiune - �acest mare eveniment, cel mai
mare din istoria oraºului Toronto. Am vrut
sa fiþi bine primiþi ºi sã vã asigurãm o casã
departe de casã. Nu au existat nici un fel
de probleme ºi asta este imposibil, nu se
poate întâmpla, nici chiar în Toronto.

Primarul Lastman (Toronto) îºi ia rãmas bun de la Adventiºti

Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

(va urma)

continuare
Scheme de clasificare a muzicii (10)

Totul despre muzica religioasã

S-ar putea ca muzica aceea pe care
noi o alegem ºi o savurãm cu voluptate,
crezând cã este cea mai sfântã ofrandã
adusã Creatorului nostru, sã fie în realitate...
o urâciune înaintea Lui  !

Dacã tot mai mulþi predicatori se
plâng de ineficienþa soliilor lor în rândul
enoriaºilor, este cazul sã ne întrebãm dacã
o posibilã cauzã nu este chiar aceasta:
anihilarea soliei, a mesajului  predicat de
cãtre o muzicã nepotrivitã !?

Muzica sacrã autenticã, fie cã are
text literar, fie cã este pur instrumentalã, nu
anihileazã mesajul evanghelic ci îl amplificã,
îl fixeazã în memoria afectivã mai puternic
decât orice mijloc oratoric.

Ea constituie telegraful îngerilor prin
care cerul comunicã direct cu conºtiinþele
de pe pãmânt.

Îmi mãrturisea un pastor cum a
experimentat el acest adevãr insolit, puterea
muzicii sacre puse în slujba unei activitãþi
devoþionale. Prezenta un ciclu de predici
de redeºteptare ºi reformã spiritualã. Soliile
aveau o mare forþã de atracþie ºi de impact
asupra sufletelor ascultãtorilor. Se putea
observa o transfigurare  pe feþele
credincioºilor, iar în salã plutea o atmosferã
cereascã, de solemnitate ºi de har. La
întrebarea mea:  �Care era secretul ?� mi-a
rãspuns  prompt: �Muzicã potrivitã la locul
potrivit�. Mi-a spus cum îºi elabora predicile
în sunetele inspiratoare ale unor lucrãri de
Vivaldi ºi Bach. Aceste voci ale
instrumentelor care se împleteau cu vocile

Logistica unui astfel de eveniment este un
coºmar.�
�Aþi uimit oraºul nostru, aþi fost niºte
musafiri perfecþi,� comenteazã Lastman.
�Aveþi un minunat simþ al umorului. Vrem
sã gãzduim toate întâlnirile dvs. Biserica
dvs. promoveazã un stil de viaþã fãrã
droguri, tutun ºi alcool. Valorile familiilor
dvs. sunt deasupra tuturor celor pe care le-
am vãzut vreodatã. Copiii nu au niciodatã
probleme cu poliþia, tinerii dvs. îºi respectã
pãrinþii ºi pãstreazã valorile. Adventiºtii din
Toronto sunt un minunat exemplu pentru
oraºul ºi þara noastrã. Vã rog, întorceþi-vã
curând!�

umane îi sugerau idei-fulger la care nu
se gândise niciodatã mai înainte, astfel
cã unele texte biblice îi apãreau într-o
luminã cu totul necunoscutã anterior.
Aceste sensuri noi ºi lumini noi privind
unele faþete ascunse ale textelor sacre
produceau o mare admiraþie ºi un mare
interes în rândul auditoriului. Toate
predicile erau susþinute de o muzicã bine
aleasã ºi bine interpretatã.

Apostolul Pavel ne prezintã trei
categorii de muzicã religioasã utilizatã
de primii creºtini la serviciile divine:
psalmi, cântãri de laudã, cântãri
duhovniceºti. Aceste trei categorii de
muzicã sacrã acoperã toate nevoile ºi
toate aspectele privind relaþia omului cu
Dumnezeu.

Psalmii rãspund nevoii de
rugãciune, de pocãinþã, de meditaþie, de
autocercetare, de transmitere a faptelor
ºi a minunilor sãvârºite de Dumnezeu
în istoria  poporului Israel.

Prin cântãrile de laudã înþelegem
o parte din psalmi (psalmii de laudã)
precum ºi o serie de cântãri noi cu
subiecte creºtine privitoare la jertfa cea
mare a lui Isus ºi cântãri de mulþumire.

Cântãrile duhovniceºti
cuprindeau experienþa convertirii, a
naºterii din nou, a eliberãrii de jugul Legii
ceremoniale.

Liderul Guvernului Spaniol în probleme de libertate religioasã a luat cuvântul
la Sesiunea Adventistã

�Guvernul Spaniei manifestã o imensã
apreciere pentru contribuþia ºi eforturile
constante ale Bisericii Adventiste în
avansarea programului pentru libertate
religioasã,� spunea el. �Sunt bucuros sã
mã pot adresa tuturor oamenilor de rase
diferite din acest loc, pentru cã noi toþi
suntem copii ai lui Dumnezeu.�
Prof. De la Hera, însoþit de asistenta sa

Prof. Rosa Maria Martinez de Codes, de
asemenea a apreciat Biserica ºi valorile
sale Creºtine:
�Voi face tot posibilul pentru a ajuta

Biserica Adventistã în lucrarea sa pentru
libertate religioasã, ºtiind cã aceasta este
o Bisericã cu un mesaj de credinþã,
speranþã ºi dragoste. Aceasta este ceea
ce societatea de astãzi are cu adevãrat
nevoie,� concluzioneazã De la Hera.
Din partea Bisericii Adventiste, Dr. John

Graz, directorul departamentului Relaþii
Publice ºi Libertate Religioasã, a spus cã
angajamentul Spaniei pentru libertate

religioasã a fost admirabil:
�Spania este una din þãrile conducãtoare

în problematica libertãþii religioase. Noi
onorãm Spania, un prieten foarte impor-
tant al Bisericii ºi pe director Prof. Dr.
Alberto de la Hera, împreunã cu Prof. Rosa
Maria Martinez de Codes.�
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Dacã unul sau mai mulþi factori
stresanþi de mare intensitate persistã
timp îndelungat, aceastã suprasolicitare
poate duce la apariþia unor boli, numite
psihosomatice, care practic sunt
cauzate de stresul excesiv.  Medicina
psihosomaticã este o ramurã relativ
recentã a medicinii care se ocupã cu
bolile cauzate într-o mai mare sau mai
micã mãsurã de stres.  Ulcerul gastric
ºi duodenal, colitele ulceroase,
hipertensiunea arterialã, bolile de inimã,
cancerul ºi majoritatea bolilor psihice.

Înainte de a vã sugera câteva soluþii
pentru menþinerea unei vieþi echilibrate,
este necesar sã vã avertizãm cu privire
la falsele rezolvãri la care din nefericire
multe persoane recurg pentru a face faþã
la stresul vieþii: þigara ºi celelalte droguri
cum ar fi alcoolul, narcoticele, nu sunt
o rezolvare realã a problemelor ºi grijilor.
Dimpotrivã, ele agraveazã crizele vieþii
ºi duc la degradare ºi ruinã fizicã,
psihicã ºi moralã.

* Unii se descarcã spãrgând obiecte,
alþii adresând cuvinte jignitoare altor
persoane.  Metoda aceasta a
�descãrcãrii� fie verbale, fie
comportamentale, face mai mult rãu

New Start
SÃNÃTATE

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/vnadasan/)
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decât bine pentru cã accentueazã
conflictele ºi adânceºte criza
existentã.

Dar cum putem contracara stresul?
Ce putem sã facem pentru a rezolva
emoþiile negative care însoþesc anumite
situaþii dificile sau neplãcute?

Întâi de toate trebuie sã recunoaºteþi
starea de stres.  Evenimentele
stresante grave se pot sesiza destul
de uºor.  Dar  primejdia o constituie
stresorii mai mici care trec nebãgaþi în
seama ºi astfel se acumuleazã.
Adeseori, sesizãm unele stãri
neplãcute sau dureri, dar rareori ne
gândim cã ar putea fi cauzate de stres.
Iatã câteva din cele mai frecvente
semne care trebuie sã constituie un
semn de alarmã ºi trebuie sã ne atragã
atenþia asupra posibilitãþii expunerii la
stres excesiv.

a. semne fizice:  dureri de cap,
obosealã generalã, dureri de spate, etc.

b. semne psihologice: neliniºte,
labilitate afectivã, nemulþumire, etc.

c. semne comportamentale:  vorbire
agitatã,  iritabilitate, neglijarea  muncii,
roaderea unghiilor ºi altele.

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

                                          Îmbrãþiºarea

(va urma)

Singur în conul de luminã, la masa din
sufragerie, înconjurat doar de întunericul din
casã, stãteam cu faþa în lacrimi. În cele din
urmã reuºisem sã-i aºez în pat pe cei doi puºti.
Rãmãsesem de curând pãrinte singur, ºi din
acest motiv trebuia sã fiu ºi tatã ºi mamã pentru
cei doi copii ai mei.

Le fãcusem baie la amândoi,
înconjurat de þipetele lor de încântare, curse
prinprejur, râsete ºi tot felul de lucruri aruncate
care încotro. Mai mult sau mai puþin liniºtiþi, s-
au întins în cele din urmã în paturile lor, pentru
a le administra cele cinci minute prescrise de
masaj pe spate. Apoi   mi-am luat chitara ºi am
început cântecelele pentru noapte, terminând
cu �Toþi cãluþii drãgãlaºi�, preferatul ambilor. L-
am cântat iar ºi iar, reducând treptat tempoul ºi
volumul pânã când au adormit de-a binelea.

Eram hotãrât sã le ofer, cât de mult
posibil, o viaþã de cãmin normalã ºi stabilã. Am
afiºat o faþã fericitã ºi am încercat cât mai mult
sã pãstrez aceleaºi activitãþi cu care ei erau
obiºnuiþi. Acest ritual de searã era exact aºa
cum fusese din totdeauna, cu excepþia faptului
cã, acum, mama lor lipsea. Fãcusem din nou
aceleaºi lucruri; o altã searã dusã la bun sfârºit.
M-am ridicat încet, prudent, încercând sã evit
producerea celui mai mic zgomot care ar fi
putut sã-i porneascã din nou pentru a cere
mai multe cântece ºi mai multe poveºti. M-am
strecurat afarã din camera lor, am
închis uºa ºi am mers jos.

La masa din sufragerie, m-
am prãbuºit în scaunul meu, realizând
ca asta era prima datã când puteam
sã mã aºez de când venisem de la
serviciu. Gãtisem, servisem ºi
încurajasem doi mititei sã mãnânce.

Spãlasem vasele în timp ce rãspundeam la multele
lor solicitãri pentru atenþie. O ajutasem pe cea mare
la  temele ei de clasa a doua, apreciasem desenele
celui mai mic ºi  admirasem construcþia sa
complicatã din blocuri de Lego. Baia, poveºtile,
masajul, cântatul ºi acum, în sfârsit, un scurt mo-
ment pentru mine.

Tãcerea a fost, pentru moment, o uºurare.
Apoi toate s-au nãpustit peste mine: oboseala,
povara responsabilitãþii, grija pentru taxele pe care
nu eram sigur cã le pot plãti în acea lunã. Detaliile
nesfârºite ale întreþinerii unei case... Doar cu puþin
timp înainte aveam pe cineva cu care sã împart
aceste treburi, aceste griji ºi singurãtatea. Mã
simþeam de parcã aº fi fost la capãtul unei mãri de
singurãtate. Toate au venit deodatã ºi m-am simþit
pierdut, copleºit. Pe neaºteptate, suspine convul-
sive m-au cuprins. Stãteam acolo, suspinând în
tãcere.

Chiar atunci, o pereche de braþe mici mi-
au prins mijlocul ºi un chip micuþ privea atent la
mine. M-am uitat în jos la faþa plinã de împreunã
simþire a fiului meu de cinci ani. Mi-era ruºine sã
mã vadã plângând. �Îmi pare rãu, Ethan, nu ºtiam
cã încã eºti treaz�. Nu ºtiu de ce, dar mulþi oameni
se scuzã când plâng ºi eu nu fãceam excepþie.
�Nu voiam sã plâng. Îmi pare rãu. Sunt doar puþin
mai trist în seara asta�. �E în regulã, tati. E normal
sã plângi, doar eºti om�. Nu pot sã spun ce fericit
m-a fãcut acest bãieþel care, în înþelepciunea

inocenþei sale, mi-a dat voie sã plâng. El pãrea
sã-mi spunã cã nu trebuie sã fiu întotdeauna
puternic, cã uneori pot sã îmi permit sã mã
simt slab ºi sã-mi las sentimentele sã se
exteriorizeze. S-a furiºat în poala
mea, ne-am îmbrãþiºat ºi am vorbit un timp.
Apoi l-am dus înapoi în pat ºi l-am învelit.
Cumva a devenit posibil sã dorm ºi eu în
noaptea aceea. Mulþumesc fiule!
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Din Spiritul ProfeticDin Spiritul Profetic

1892 - 2000, o sutã opt ani de
la apariþia cãrtii �CALEA CÃTRE
HRISTOS�! Ellen G. White (1827 -
1915), autoarea cãrþii �Calea cãtre
Hristos�, a fost o persoanã care
poseda deosebite daruri spirituale.
Cea mai mare parte a vieþii a trãit-o
în secolul al XIX-lea. În timpul vieþii,
ea a scris 26 de cãrþi ºi mai mult de
5000 articole în diferite periodice. Ea
este cea mai tradusã autoare din
istoria literaturii ºi cea mai tradusã
autoare americanã. Scrierile ei
cuprind o gamã largã de subiecte,
incluzând: religie, educaþie, sãnãtate,
relaþii sociale, evanghelizare, profeþie,
publicaþie, nutriþie ºi administraþie.

�Calea cãtre Hristos� a fost
publicatã în mai mult de 135 de limbi.
în 1896, cartea a fost tradusã ºi în
româneºte ºi de atunci s-au tipãrit
multe ediþii în limba românã.
Descoperiþi ceea ce milioane de
cititori au descoperit: �Calea cãtre
Hristos� este o carte pentru cei în
nevoi, pentru cei dezamãgiþi, stresaþi
la locul de muncã sau în relaþiile
familiale, pentru cei care au nevoie
de pace sufleteascã ºi de dragoste
divinã.

Pentru a veni în ajutorul celor
care  vor sã studieze ºi sã înþeleagã
mai bine �Calea cãtre Hristos�, a fost
alcãtuit acest ghid uºor de citit. El te
va cãlãuzi spre o relaþie personalã cu
Domnul Isus Hristos, care se va
adânci pe mãsurã ce fiecare capitol
este citit cu rugãciune. Ia-þi timp ºi fii
perseverent. Aminteºte-þi cã vei
creºte în cunoºtinþa Domnului Isus
Hristos ºi vei descoperi cu adevãrat

care este fericirea realã. Pentru
aceasta ai nevoie de o Biblie ºi de
cartea �Calea cãtre Hristos�. Citeºte
mai întâi povestirea care este adãugatã
înaintea fiecãrui capitol. Apoi, citeºte
capitolul din cartea �Calea cãtre
Hristos� ºi dupã aceea citeºte
întrebãrile din ghidul acesta,
rãspunzând la ele. Citeºte ºi textele
indicate din Biblie. Roagã-te ca
Dumnezeu sã te ajute sã descoperi
calea spre Mântuitorul.

IMPORTANT : Înainte de a
începe prima povestire ºi primul capi-
tol, care te va ajuta sã înþelegi cât de
mult ai fost iubit, ia-þi timp ºi
revizuieºte-þi decizia ta pentru Hristos.
De acum, trebuie sã începi o viaþã nouã
în Hristos. 2 Corinteni 5:17. �Cãci, dacã
este cineva în Hristos, este o fãpturã
nouã. Cele vechi s-au dus; iatã cã
toate lucrurile s-au fãcut noi.� Aceastã
revizuire este un bun început pentru a
înþelege cât de mult te iubeºte
Dumnezeu.

ASTÃZI EU AFIRM CEA MAI
IMPORTANTÃ DECIZIE A VIEÞII
MELE ºi declar cã:

În aceastã zi ..... luna ..... anul
.......eu, (numele) ...............................
deschid inima mea Domnului Isus
Hristos ºi Îl primesc pe El în viaþa mea
ca Mântuitor personal ºi Prieten
veºnic.

CALEA CÃTRE HRISTOS       de Ellen G. White

Semnãtura: ____________________

traducere de Valeriu Burciu, Spokane

IUBIREA LUI DUMNEZEU PENTRU TINE
ilustraþie pentru primul capitol din �Calea Cãtre Hristos�

material alcãtuit de Valeriu Burciu

continuare în pagina 14

   �Era o dupã-amiazã ceþoasã. Stãteam pe coasta
oceanului Atlantic în barca mea de pescuit.
Totdeauna mergeam singur la pescuit ºi acum
eram ocupat cu aranjarea plaselor. Se apropia
seara ºi am observat o altã barcã de pescuit
ancoratã în apropiere. Stãpânul acelei bãrci lucra
tot singur. Deºi nu ºtiam cine este,      i-am fãcut
semn cu mâna, dar el nu a rãspuns. Parcã era
beat.

   Am coborât sub puntea bãrcii mele, obosit de
munca zilei ºi am adormit îmbrãcat. Eram prea
obosit sã mã dezbrac de haine.Trebuie sã fi fost
ora 11 sau 12 noaptea, când am auzit strigãtul.
Într-o clipã am fost sus pe punte, am alergat pe
mal ºi l-am vãzut cãzut în apã. Era prea beat ca
sã mai ºtie de el ºi a cãzut din barcã, dar
apa rece l-a fãcut sã strige. Repede m-
am dezbrãcat ºi m-am aruncat în apã.
Ar fi murit dacã mai întârziam un minut.

    Cum de am reuºit sã-l urc în barca
sa, nu-mi dau seama. L-am cãrat  sub
punte, l-am îmbrãcat cu haine uscate ºi
l-am pus pe patul sãu. I-am fãcut ceva
de mâncare ºi l-am supravegheat pânã
s-a încãlzit ºi a început sã doarmã. Eram
obosit, dar nu am vrut sã-l deranjez ºi,
în loc sã pornesc motorul, m-am coborât
în apa rece a Atlanticului ºi am înnotat
pânã la barca mea.
   Extrem de obosit, am cãzut pe patul meu, dar

cu  bucuria în suflet cã i-am salvat viaþa. De douã
ori am fost aproape de moarte în noaptea aceea,
dar un om a fost salvat de la moarte. Un om pe
care nu-l cunoºteam. Dimineaþa urmãtoare a
apãrut clarã ºi plinã de soare. M-am trezit la 8 ºi
m-am urcat pe punte. Noul meu prieten se plimba
pe mal.

- Bunã dimineaþa, i-am spus bucuros. Ce faci?

Pe un ton rãstit, mi-a spus sã tac.

- Dar eu sunt cel mai bun prieten al tãu, i-am
strigat. Azi-noapte þi-am salvat viaþa. Când a
auzit aceasta, mi-a zis cã sunt un mincinos ºi
mi-a aruncat în faþã toate cuvintele blestemate
pe care le cunoºtea. M-am dus sub punte, mi-
am plecat faþa între mâini ºi am plâns. Atunci
pentru prima datã în viaþa mea am înþeles cu
adevãrat dragostea lui Dumnezeu încercând sã
salveze pe oameni. Într-o micã mãsurã, am
vãzut cât L-a costat pe El ºi ceea ce I-au dat ei
în schimb. ªi am vãzut cã în aceastã dragoste
este singura noastrã speranþã de ajutor...�

Acest incident a avut loc cu o sutã de
ani în urmã, dar ne aratã un adevãr adânc, care

duce la schimbarea vieþii ºi poate
aduce o realã fericire în viaþa ta.

   În capitolele cãrþii �Calea cãtre
Hristos� vei afla informaþii preþioase
dupã care tânjeºti poate de mulþi ani.
ªi ceea ce vei gãsi nu este ceva greu,
pentru cã este calea spre Dumnezeu
arãtatã de Biblie. Vei învãþa nu numai
cum sã vii la El, ci ºi cum sã rãmâi în
El în ciuda dificultãþilor vieþii. Vei afla
iubire ºi iertare, încurajare ºi ajutor -
cum niciodatã mai înainte n-ai gândit
cã ar fi fost posibil.

   Da, paºi siguri spre o viaþã mai bunã ºi
fericitã, cãci totul începe cu DRAGOSTEA
LUI DUMNEZEU.

[Dupã ce ai citit aceastã povestire, poþi începe
sã citeºti ºi sã studiezi primul capitol din cartea
�Calea cãtre Hristos�. În numãrul viitor al
revistei UNU vei gãsi întrebãri ºi comentarii
despre pentru capitolul �Iubirea lui Dumnezeu
faþã de om�].
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Poezie Poezie

                        Iatã cum sã Nu vã rugaþi

Gânduri pentru inimã

Deºi avea o educaþie aleasã,
avea învãþãturã ºi inteligenþã;
Pavel nu se lãuda,
cãci pe el altceva îl bucura...
Era conducãtor cu o poziþie aleasã
în structura social-religioasã
ºi chiar membru al Sinhedrinului,
un filozof vestit al timpului;
Apoi apostol demn al lui Hristos,
un ambasador de mare folos;
chiar mai presus de ucenici
cãlãtorind ºi-ntemeind biserici.
Dar nici cu-acestea nu se lãuda,
cu toate cã le poseda...
El nu se laudã cu eul lui,
nu...Pavel se laudã cu Domnul lui.
 ...Isus, era un mare-nvãþãtor,
era vestit ca un bun orator;
dar Pavel nu s-a lãudat
cu ceea ce era Isus talentat...
Isus era un vindecãtor minunat,
un profet popular ºi-admirat
nu doar de simpli oameni,
ci ºi de învãþaþi ºi de duºmani.
Dar Pavel nu se laudã
cu popularitatea Sa;
Nu, Pavel nu se laudã cu altceva
decât cu Crucea, da, cu Crucea grea.

de  Emanuela Eisenhard, SUA

www Nu mã pot ruga cu �TATÃ� dacã Nu demonstrez aceastã relaþie
cu Dumnezeu în viaþa mea zilnicã.

Adeseori, Pavel se retrãgea
din mijlocul preocupãrilor ºi medita;
Chiar dacã deseori plângea,
pacea ºi bucuria-l însoþea.
Priveliºtea ochilor lui era Calvarul,
locul ce a cuprins de groazã pãmântul ºi cerul;
locul care-i putea arãta izvorul
din care putea desluºi ºi-ntelege misterul
curãþiei, umilinþei ºi jertfirii;
virtuþi ce se împotrivesc cu totul firii.
De la Calvar vedea
cele mai fermecãtoare ºi clare
cele mai adevãrate ºi reale,
cele mai minunate ºi sublime vederi,
ce-i înlãcrimau ochii de fericire ºi mângâieri.
                 Amin.

Pavel

         Mãsura iertãrii
Un rob dator vândut era
Stãpânului ce îi slujea,
Cãci viaþã plinã de amar
ªi sãrãcie el ducea.

"Mai dã-mi un ban, stãpâne bun
Sã-mi cumpãr pâine de Ajun,
Sã pun la copilaºi pe masã,
ªi sã-mi repar micuþa casã."

* continuare în pagina 11 *

d e H o n g u
Claudiu Denis,
Bucureºti

www  Nu mã pot ruga cu �NOSTRU� dacã viaþa mea de credinþã nu are loc pentru
alþii ºi pentru nevoile lor.

www  Nu mã pot ruga cu �CARE EªTI ÎN CERURI� dacã toate interesele ºi ocupaþiile mele
sunt legate de lucruri pãmânteºti.

www  Nu mã pot ruga cu �SFINÞEASCÃ-SE NUMELE TÃU� dacã Nu mã strãdui sã primesc
ajutorul lui Dumnezeu pentru a fi sfânt.

www  Nu mã pot ruga cu �VIE ÎMPÃRÃÞIA TA� dacã Nu doresc guvernarea lui Dumnezeu în viaþa
mea.

www  Nu mã pot ruga cu �PRECUM ÎN CER ªI PE PÃMÂNT� dacã Nu sunt cu adevãrat gata sã mã
predau în serviciul lui Dumnezeu aici ºi acum.

www  Nu mã pot ruga cu �PÂINEA NOASTRÃ CEA DE TOATE ZILELE DÃ-NE-O NOUÃ ASTÃZI�
fãrã sã depun un efort cinstit pentru ea, sau dacã vecinului de lângã mine nu-i ofer din ea.

www  Nu mã pot ruga cu �ªI NE IARTÃ NOUÃ GREªELILE NOASTRE, PRECUM ªI NOI IERTÃM
GREªIÞILOR NOªTRI�  dacã eu continui sã nutresc duºmãnie împotriva cuiva.
www  Nu mã pot ruga cu �ªI NU NE DUCE ÎN ISPITÃ�  dacã eu cu bunã

ºtiinþã aleg sã rãmân într-o situaþie în care e foarte probabil sã fiu
ispitit.

www  Nu mã pot ruga cu �IZBÃVEªTE-NE DE CEL RÃU�  dacã Nu sunt
pregãtit sã mã lupt prin viaþa ºi prin rugãciunea mea.

www  Nu mã pot ruga cu �A TA ESTE ÎMPÃRÃÞIA�  dacã Nu sunt
dornic sã-L ascult pe Rege.

www  Nu mã pot ruga cu �A TA ESTE PUTEREA
ªI SLAVA�  dacã eu caut puterea pentru mine
ºi propria mea glorie mai întâi.

www  Nu mã pot ruga cu �ÎN VECI�  dacã sunt
prea îngrijorat cu privire la problemele fiecãrei
zile.

www  Nu mã pot ruga cu �AMIN�  dacã Nu spun
cu sinceritate �Totuºi Nu cum voiesc EU, ci cum
voieºti TU!�. Aºa sã fie!
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 extras din � Secretele comunicãrii� , de  Nancy L. Van Pelt

Tânãrul pentru cãsãtorie

( va urma )

Poezie Poezie

Sanguin.
P e r s o a n a
sanguinã este
un guraliv  exu-
b e r a n t ,
n ã v a l n i c .
Pentru un
sanguin, jocul

preferat este statul de vorbã, fiindu-i
foarte uºor sã domine conversaþiile.
Parcã o forþã dinlãuntrul sãu îl împinge
sã vorbeascã, sã ocupe poziþia centralã
ºi sã spunã poveºti lungi ºi de efect.
Aceastã dorinþã nestãvilitã de a vorbi îl
face sã fie un ascultãtor slab. O
concentrare a atenþiei doar de scurtã
duratã ºi faptul cã poate fi uºor distras,
slãbesc ºi mai mult capacitatea sa de a
asculta. Adesea, sanguinul vorbeºte
înainte de a gândi. Deciziile lui sunt
bazate mai mult pe simþãmintele de
moment, decât pe o gândire analiticã.
El tinde sã fie o persoanã care vorbeºte
tare, sau chiar strigã. Rareori îºi reprimã
mânia, deoarece se exprimã predomi-
nant emoþional.. Explodeazã uºor, dar
rareori poartã ranchiunã. Sanguinii sunt
un tip de oameni veseli, gãlãgioºi,
impetuoºi, cu fire iubitoare. Deoarece
nu sunt niciodatã în panã de cuvinte, sunt
adesea invidiaþi de cei mai timizi.

Coleric . Colericul este un alt
extrovertit, care vorbeºte ºi el liber, dar
mult mai chibzuit decât sanguinul.
Colericului nu-i plac poveºtile lungi ºi
detaliate ale sanguinului. El poate sã
spunã aceeaºi poveste, dar va sãri peste
detaliile nesemnificative, rãmânând la
subiect ºi cãutând esenþa. Spre
deosebire de sanguin, nu se lasã prea

  Durere

Durerea din suflet e foarte amarã
Când ºtii cã ai cãzut, cã eºti de-afarã,
Când nici un frate sau sorã,
Nu-þi sare-n ajutor,
ªi toþi vorbesc din gurã,
Dar fãrã fapte nu-þi sunt de-ajutor.

Inima e sfãrâmatã când cazi în pãcat,
Te-afunzi tot mai adânc, neîncetat.
Dar ai speranþa cã vei fi scãpat,
Cã cineva îþi va întinde o mânã,
ªi cineva îþi va vorbi gurã cãtre gurã..

Dar la marginea mocirlei nu apare nimeni,
Iar nesiguranþa pune stãpânire pe tine,
Când vezi cã nimeni de la tine din adunare,
Nu are de gând sã-þi fie de-ajutare.

Dar noi am învãþat sã nu privim la oameni,
Cãci nici o putere sã stea ei n-au,
În faþa unei furtuni oarecare,
Nu sunt toþi decât niºte carne,
Niºte trupuri muritoare.

Dar iatã, în depãrtare Se iveºte-un om,
Dupã-nfãþiºare, nu ar pãrea un om.

Iatã-L, mai aproape e, vine drept la mine,
ªi-mi întinde o mânã sã ies din mocirlã.
L-am recunoscut: e Domnul Isus!
A venit sã mã salveze, sã mã aducã sus.

de  ªerban Mihai,Poiana Þapului

El mã scoate din mocirla pãcatului,
De câte ori cad, El mã ajutã sã mã ridic,
El e fratele meu mai mare,
Pe El  îl iubesc ºi nu vreau sã-L rãnesc.

Aº vrea sã vinã Isus cât mai curând,
Sã vinã sã ne ia de pe acest pãmânt,
Sã trãim cu El o viaþã fericitã,
Unde nu va mai fi pãcat, ci iubire nesfârºitã.

Temperamentul
uºor înduioºat ºi poate fi insensibil la
nevoile celorlalþi. Punctul sãu forte constã
în capacitatea de a conduce, poziþie în
care îi este uºor sã ia decizii, atât pentru
el, cât ºi pentru ceilalþi. De multe ori,
colericul pare încãpãþânat, îngâmfat ºi
autoritar. Nu este înclinat spre gândirea
analiticã, ci mai degrabã spre aprecierea
intuitivã a unei situaþii. De obicei, colericii
cred cã ei sunt cei care au dreptate ºi,
datoritã minþii lor ascuþite ºi foarte prac-
tice, de cele mai multe ori  aºa ºi este!
Colericii sunt buni în ceea ce priveºte
polemica, dar le place sã argumenteze
ºi pot fi sarcastici. Au tendinþa sã punã
multe întrebãri �de ce?�

Melancolic. Melancolicul, primul
dintre cei doi introvertiþi, este dotat cu o
excepþionalã gândire analiticã. Mintea sa
iscoditoare are capacitatea de a lua o
situaþie ºi de a o diseca ºi examina pe
toate pãrþile. Dupã ce s-a gândit ºi a
analizat lucrurile cu atenþie, vorbeºte. În
timp ce colericul gãseºte detaliile ca fiind
plictisitoare, melancolicul le gãseºte
interesante. Este caracterizat de o
varietate de stãri sufleteºti fluctuante,
oscilând între maxime ºi minime. Uneori,
melancolicul este retras, deprimat ºi
irascibil, iar alteori, exuberant, prietenos
ºi extrovertit. Deoarece este dominat de
latura sa emoþionalã, melancolicul are,
adesea, dificultãþi în a face schimbãri
emoþionale în viaþa sa. Este un
perfecþionist dotat cu o fire extrem de
sensibilã. Dintre toate temperamentele,
el va avea, probabil, cele mai mari
dificultãþi în a-ºi exprima adevãratele
sentimente.
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Poezie Poezie

de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

O ºtie toatã lumea clar,
Trãim în secolul vitezei !
Aleargã leul ºi dolarul,
Alergã soarele amiezei,
ªi fluturaºul ºi gândacul,
Aleargã omul, chiar ºi racul
ªi timpul care asfinþeºte,
Pânã ºi melcul se grãbeºte ...

ªi ca sã intre-n armonie
Cu lumea de vitezã plinã,
Mai ieri, din "parc" de la Cielo
Un ºobolan ºi-a luat maºinã;
ªi cum a terminat cu ºcoala,
Crezând cã e uºor a merge,
Vãzând pe alþii tot în goanã
A ºi pornit ca sã alerge ...

ªi-a alergat o zi sau douã;
O lunã-ntreagã, poate nouã !
Dar ieri, pe ploaie, neatent
A provocat un accident;
A derapat într-un copac
Chiar pe ºoseaua Colentina,
ªi toþi priveau ca la spectacol
Cum ºi-a nenorocit maºina.

ªi conºtiinþa tot bãtea
Încet, la poarta minþii sale :
-"Nu m-am gãsit chiar azi cu melcul
  Venind spre mine, pe cãrare ?
  Nu mi-a spus el sã merg uºor,
  Sã nu alerg, ca sã nu plâng ?
  Cã dacã zbor sau mã târãsc
  Tot cam pe-acolo o s-ajung ?

  De ce, de ce n-am înþeles,
  De-mi pierdeam viaþa era bine ?
  Dacã muream ce se fãcea
  ªobolãnoaica fãrã mine ?"

De sub grãmada cea de fiare
Aºa de rãu torsionate
Rãspunse un prezon bãtrân,
Prins la o roatã de pe spate :
-"Ce rãu îmi pare azi de tine
  C-ai fost atât de neatent !
  Nu era bine în maºinã ?
  Þi-a fost mai bine pe ciment ?
  Ai strâns cu-atâta trudã banii !
  Azi ai rãmas din nou sãrac !
  Oare-ai crezut cã o maºinã
  Poate sã urce ºi-n copac ?"

ªi-o aripã din partea stângã
Proptitã bine într-un trunchi,
Rosti ºi ea : "Sunt terminatã
Din tãlpi ºi pânã în rãrunchi !"
Volanul râse cu amar :
-"Din tragedia ta bolnavã
  Ai învãþat ceva mãcar ?
Cuzgan bãtrân
cu-n ciomp de coadã !"

Nu-i totul sã alergi prin lume !
Se cere multã-nþelepciune ...
De ai costum frumos, de galã
ªi-alergi pe drum, gândeºte bine :
Când ai vitezã ilegalã
Se mai þin îngerii de tine ?

de  Simona Vraciu, Sântandrei, Hunedoara

         Fabula vitezei
Stãpânul milã îºi fãcuse
ªi îi mai dete cât putuse
ªã ducã robu-n douã mâini,
ªi sac cu bani, ºi multe pâini.

Când cerul îºi revarsã darul
Sã-l dai ºi altora el cere;
Cât de nepreþuit e harul
Sã-mparþi cu drag a ta avere.

Impresionat de-atâtea daruri
El se-apucã grãbit de treabã,
Când un vecin de printre dealuri
De doi bãnuþi sã-i dea, întreabã.

" Îþi dau, mãi, vere, c-am de unde,
Sã ai ºi tu de-o hranã bunã,
Dar te-oi ruga ca împrumutul
Sã fie doar de-o sãptãmânã."

Dar sãptãmâna ce trecuse
Se transformase într-o lunã
Cãci banii încã nu-i dãduse
Vecinului de voie bunã.

Venirã-atunci la cel ce-mparte
Dreptatea la mai toþi din sat,
ªi neavând cum sã plãteascã
În beci întunecat l-au dat.

Când mulþumit cã e dreptate
Când fuse astfel rãzbunat,

O uºã largã se deschise
Intrând stãpânul prea înalt.

"Ce milã þi-ai fãcut, sãrmane,
Cu-al tãu vecin nenorocit?
Eu banii þi i-am dat degeaba,
Dar tu cu ei ai osândit.

Cum ai putut sã ceri ce altul
Nu mai avea cum sã-þi aducã,
Când ºtii prea bine cum trãieºti:
Sãrac, murdar ºi dus pe ducã?

O, te-ai vãzut ajuns mai bine,
Poate din purã întâmplare,
Dar n-ai schimbat nimic în tine:
Eºti tot cu mâinile murdare.

Nu poþi sã ceri de unde nu-i,
Nu poþi lua ce nu existã;
Sãraci ºi orbi ºi-ai nimãnui
Sunt cei ce-þi fac viaþa tristã.

Nu mãsura în bani averea,
Priveºte-n urmã cât þi-am dat!
Cu milã þi-am þesut iertarea,
Te-am socotit nevinovat.

Cu ce mãsurã-ntors-ai oare,
Aceeaºi faptã, spune, poþi?
De nu ar fi mila sub soare,
legaþi în lanþ am zace toþi!"

* continuare din pagina 8 *         Mãsura iertãrii

10



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 9, Septembrie 2000

Tucker 12.
continuare de L.E.Tucker

traducere: Valeriu Burciu

Prieten - foaie pentru cãutãtorii de adevãr - nr.36/ 49  Tucker 12

BOGATUL ªI SÃRACUL LAZÃR

 1.PE CINE REPREZINTÃ BOGATUL?
Bogatul din aceastã parabolã reprezintã pe poporul Israel. Iudeii aveau descoperirile lui

Dumnezeu, pe profeþi, ei aveau toate lucrurile. Aveau marele serviciu de jertfe la templul din
Ierusalim. Aproape fiecare detaliu al acestui mare serviciu a fost dat direct de Dumnezeu lui Moise
ºi prin el, poporului, aºa cã ei puteau fi într-un sens special, preoþia regeascã a lui Dumnezeu. Ei
trãiau fiecare zi înfruptându-se din bogãþia harului lui Dumnezeu în timp ce Neamurile nu aveau
nimic.

 2.PE CINE REPREZINTÃ SÃRACUL LAZÃR?
Iudeii priveau pe Neamuri ca pe niºte barbari sau câini. Se pare destul de clar, de aceea în

aceastã parabolã Lazãr trebuie sã fie ca un câine - unul dintre Neamuri - cãci se spune �pânã ºi
câinii veneau ºi-i lingeau bubele�. (Luca 16:21). Lazãr se gãsea singur în categoria câinilor. Chiar
Isus Hristos Însuºi a spus despre Neamuri ca ºi cum ar fi câini. (Matei 15;21-28) �Isus, dupã ce a
plecat de acolo, S-a dus în pãrþile Tirului ºi ale Sidonului. ºi iatã cã o femeie cananeancã a venit
din þinuturile acelea ºi a început sã strige cãtre El: �Ai milã de mine, Doamne, Fiul lui David!
Fiica-mea este muncitã rãu de un drac�. El nu i-a rãspuns niciun cuvânt, ºi ucenicii Lui s-au
apropiat ºi L-au rugat stãruitor: �Dã-i drumul. cãci strigã dupã noi�. Drept rãspuns, El a zis: �Eu nu
sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel�. Dar ea a venit ºi I s-a închinat, zicând:

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 36 (49)

5.�CI DACÃ SE VA RIDICA CINEVA DINTRE MORÞI�

Bogatul nu s-a simþit convins cã Scriptura ar fi suficientã
sã întoarcã lumea de la întuneric la luminã. El gândea cã ei au nevoie
de ceva mai mare ºi mai minunat decât de Biblie pentru a întoarce
pe oameni la Dumnezeu. �Nu, pãrinte Avraame� a zis el, �ci dacã se
va duce la ei cineva din morþi, se vor pocãi�. Luca 16;30. Prin
rãspunsul sãu, Avraam aratã cã el crede cã nu existã nimic în
aceastã lume care ar putea lua locul Bibliei pentru a convinge pe
oameni de certitudinea rãsplãtirii ºi pedepsirii în lumea care vine.
Biblia face cel mai puternic apel cãtre oameni sã trãiascã o viaþã
neprihãnitã ºi sã câºtige adevãrata viaþã veºnicã. Rãspunsul lui
Avraam este: �Dacã nu ascultã pe Moise ºi pe prooroci, nu vor

crede nici chiar dacã ar învia cineva din morþi�. Luca 16:31. Aici este punctul central al
întregii parabole.

Isus învãþa poporul evreu cã dacã ei nu cred în Moise ºi în profeþi, ei nu vor
crede nici în Hristos dacã El va învia din morþi. Aceasta s-a vãzut în toate evenimentele
care au urmat morþii ºi învierii Sale. De fapt, deºi învierea Sa a fost adeveritã de mulþi martori,
ea este dispreþuitã ºi combãtutã pânã în zilele noastre de cãtre evrei. În zilele noastre observãm
cã omul care nu crede în ceeace a scris Moise ºi profeþii, mai curând sau mai târziu ajunge sã
se îndoiascã ºi de învierea lui Isus Hristos. Spiritul modernismului de care lumea este cuprinsã
astãzi  îºi are începutul în neîncredere ºi îndoiala în scrierile lui Moise ºi ale profeþilor. Marea
Luptã în lumea creºtinã astãzi se învârteºte în jurul persoanei lui Isus Hristos începutã cu ani
în urmã cu lepãdarea lui Moise ºi a profeþilor.  Nu puteþi fi neprietenos cu Moise ºi în acelaºi timp
sã aveþi o clarã viziune a Domnului Isus Hristos. Isus spunea: �Cãci dacã aþi crede pe Moise,
M-aþi crede ºi pe Mine, pentru cã el a scris despre Mine. Dar dacã nu credeþi cele scrise de
el, cum veþi crede cuvintele Mele?�. Ioan 5:46-47. În prima carte a Bibliei, Moise, vorbind despre
Hristos, spune cã sãmânþa femeii va zdrobi capul ºarpelui (Geneza 3:15 �Vrãjmãºie voi pune
între tine ºi femeie, între sãmânþa ta ºi sãmânþa ei. Aceasta îþi va zdrobi capul ºi tu îi vei
zdrobi cãlcâiul�). În ultima carte a Bibliei numele lui Moise ºi Hristos sunt încã legate împreunã:
�ªi am vãzut o mare de sticlã amestecatã cu foc; ºi pe marea de sticlã, cu alãutele lui
Dumnezeu în mânã, stãteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei ºi a numãrului numelui ei, ºi cântau
cântarea lui Moise robul lui Dumnezeu ºi cântarea Mielului, ºi ziceau: �Mari ºi minunate
sunt lucrãrile Tale, Doamne, Dumnezeule, Atotputernice! Drepte ºi adevãrate sunt cãile
Tale, Împãrate al Neamurilor!� Apocalips 15:2-3.

Sã ne ajute Dumnezeu ca dumneavoastrã ºi eu sã avem privilegiul sã cântãm aceastã
cântare împreunã. Sã aducem bucurie în inima lui Isus Hristos prin hotãrârea de a supune tot
ceea ce ne aparþine în mâinile Sale ºi sã-L urmãm pe El, prin harul Sãu, toatã calea pânã la
Marea de Cristal. Aceasta este rugãciunea mea. AMIN.
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�Doamne, ajutã-mi!� Drept rãspuns, El i-a zis: �Nu este bine sã iei pâinea copiilor ºi s-o arunci
la cãþei!� �Da, Doamne�, a zis ea, dar ºi cãþeii mãnâncã fãrâmiturile care cad de la masa
stãpânilor�. Atunci Isus i-a zis: �O, femeie, mare este credinþa ta; facã-þi-se cum voieºti�,
ºi fiica ei s-a tãmãduit chiar în ceasul acela�.

Asemãnarea lui Lazãr cu câinii ºi faptul cã stãtea la uºa bogatului, hrãnindu-se din
fãrâmiturile care cãdeau de la masa lui, îl plaseazã în categoria celor dintre Neamuri. Cât
despre religie, tot ceea ce aveau Neamurile, erau fãrâmituri ce cãdeau de la masa iudeilor.
Neamurile nu aveau prooroci, nici Scripturile descoperite prin Duhul Sfânt. Ei nu aveau marele
serviciu de la templu înfiinþat de Dumnezeul cerului. Pavel îi descrie în Efeseni 2:11-12. �De
aceea voi, care altãdatã eraþi Neamuri din naºtere, numiþi netãiaþi împrejur de cãtre aceia
care se cheamã tãiaþi împrejur ºi care sunt tãiaþi împrejur în trup de mâna omului: aduceþi-
vã aminte cã în vremea aceea eraþi fãrã Hristos, fãrã drept de cetãþenie în Israel. Strãini de
legãmintele fãgãduinþei, fãrã nãdejde ºi fãrã Dumnezeu în lume�. Cu adevãrat se poate
spune despre Neamuri cã ei erau  fãrã speranþã ºi  în întuneric, cu excepþia celor câteva
fãrâmituri ce cãdeau pentru ei de la masa Israeliþilor. Pe de altã parte, iudeii se lãfãiau în
favoarea ºi harul special acordate de Tatãl ceresc ºi se bucurau de binecuvântãrile din �sânul
lui Avraam�. Când Isus Hristos le-a descoperit iudeilor cã El a venit sã-i facã liberi (Ioan 8:32-
33 �veþi cunoaºte adevãrul ºi adevãrul vã va face slobozi!�), ei imediat au rãspuns: �Noi
suntem sãmânþa lui Avraam ºi n-am fost niciodatã robii nimãnui; cum zici Tu �Veþi fi slobozi!�

Nu era nevoie sã vinã cineva sã-i facã liberi, deoarece ei erau liberi cãci se desfãtau
sub strãlucirea razelor soarelui marelui patriarh Avraam. Expresia �în sânul lui Avraam�
înseamneazã a fi în favoare ºi în onoare cu Avraam. Expresia este împrumutatã din obiceiul
vremii lui Hristos, vorbind despre cineva care se sprijinea de musafirul onorat, se spunea cã
stãtea la sânul lui. (Ioan 13:23 �Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stãtea la masã
culcat pe sânul lui Isus�). chiar ºi azi când dorim sã vorbim cãtre cei mai intimi prieteni, îi numim
�prieteni de inimã�. Când bogatul din parabolã s-a adresat lui Avraam, el l-a numit �Pãrinte
Avraame�, arãtând prin aceasta cã el se numãrã pe sine însuºi fiul lui ori ca fiind sãmânþa lui
Avraam.

3.�PRÃPASTIA�

O mare schimbare s-a fãcut dupã moartea lui Isus
Hristos pe cruce. Vechea dispensaþiune a trecut pentru bogat
ºi pentru cerºetor. Ei amîndoi s-au trezit de cealaltã parte a
Calvarului sub noi condiþii. Sub aceste noi condiþii, iudeul care a
trãit în bogãþie spiritualã înainte de zilele Calvarului s-a trezit, ca
sã spunem aºa. înmormântat în torturile iadului, persecutat,
aruncat afarã, dispreþuit. Pe de altã parte, cerºetorul, a fost
ridicat la poziþia pe care a ocupat-o la început bogatul iudeu,
cãci el acum este în Hristos, în sânul lui Avraam. Isus a prevãzut
ºi a prezis lepãdarea iudeilor ºi lunga noapte de rãtãcire ºi
necredinþã ce avea sã urmeze. �Ierusalime, Ierusalime, care

omori pe prooroci ºi ucizi cu pietre pe cei trimiºi la tine! De câte ori am vrut sã strâng pe
copii tãi cum îºi strânge gãina puii sub aripi, ºi n-aþi vrut. Iatã cã vi se lasã casa pustie!�
Matei 23:37-38. În Matei 21:33-43 Isus spunea poporului iudeu cã via al cãrei pãzitori (vieri)
erau ei de multe secole, va fi luatã de la ei ºi datã unui popor care va aduce roade. Aceasta vie

reprezintã adevãrul din cer care a fost încredinþat poporului evreu ºi pe care sã-l împartã cu
toate naþiunile pãmântului. Ei au devenit nevrednici de încredere ºi Isus le-a spus cã Tatãl a
trimis pe prooroci sã strângã roadele de la poporul iudeu. Ei au luat pe aceºti prooroci, i-au
omorît cu pietre ºi i-au aruncat afarã din vie. La sfârºit, Fiul Insuºi a venit din cer ºi ei erau gata
sã-L omoare ºi sã arunce trupul Lui ca pe ceva nebinevenit. Atunci Isus a rezumat învãþãtura
Sa, spunând: �Deaceea, vã spun cã Împãrãþia lui Dumnezeu va fi luatã de la voi ºi va fi datã
unui neam, care va aduce roadele cuvenite�. Matei 21:43. Situaþia disperatã în care au cãzut
Israeliþii ca rezultat al lepãdãrii lui Isus Hristos, niciodatã nu a fost apreciatã de nimeni aºa de
bine ca apostolul Pavel. Iubirea sa pentru Israeliþi se aseamãnã foarte mult cu iubirea Domnului
nostru Isus Hristos pe care o avea faþã de ei. El spunea: �Simt o mare întristare ºi am o durere
necurmatã în inimã. Cãci aproape sã doresc sã fiu eu însumi anatema, despãrþit de Hristos,
pentru fraþii mei, rudele mele trupeºti�. Romani 9:2-3. Pavel voia sã fie despãrþit de Isus
Hristos, dacã prin aceasta putea sã ajute poporul iudeu sã gãseascã drumul înapoi la Hristos
ºi la sânul lui Avraam. Dar Pavel, dupã lupte cu lacrimi ºi rugãciuni, a fost forþat sã recunoascã
marea prãpastie care a fost produsã, exclamând: �Iatã, ne întoarcem spre Neamuri�. Bogatul
spune lui Avraam cã el e foarte sigur cã ar putea profita de experienþa ºi greºelile sale din
trecut ºi ar face binele în viitor dacã i s-ar da o noua ocazie. Dar Avraam îi aduce aminte de
multele ocazii care i-au fost acordate în cursul întregii vieþi ºi ce puþine privilegii i-au fost oferite
lui Lazãr. Atunci i-a amintit cã acea mare prãpastie face imposibil ca zilele bune cu mult timp
înainte sã se mai reîntoarcã pentru el.

4.�AM CINCI FRAÞI�

Când bogatul se gândeºte la grozava nenorocire
spre care a fost condus de însãºi alegerea sa, s-a simþit
impresionat ca mãcar alþii sã înveþe din greºelile lui, ca ei
sã nu ia aceeaºi direcþie pe care a luat-o el ºi sã
sfârºeascã aºa de rãu ca el. El spune lui Avraam: �Rogu-
te dar, pãrinte Avraame, sã trimiþi pe Lazãr în casa tatãlui
meu, cãci am cinci fraþi ºi sã le adevereascã aceste
lucruri, ca sã nu vinã ºi ei în acest loc de chin�. Faptele
Apostolilor 16:27-28. Cine sunt aceºti cinci fraþi? Ei
reprezintã întreaga omenire. Deºi rasa umanã e fãcutã

din acelaºi sânge, omenirea e compusã exact din cinci rase - rasa neagrã, malaezianã sau
maro, indianã sau roºie, mongoloidã sau galbenã ºi caucazianã sau rasa albã. Apelul este
fãcut pentru lumea întreagã sã profite de ceea ce s-a întâmplat poporului evreu ca rezultat al
rãsculãrii împotriva lui Dumnezeu ºi lepãdãrii Domnului Isus Hristos. Când bogatul roagã pe
Avraam sã trimitã pe cineva dintre cei morþi sã avertizeze pe cei cinci fraþi - sã avertizeze
întreaga lume - rãspunsul lui Avraam e foarte semnificativ: �Au pe Moise ºi pe prooroci: sã
asculte de ei�. Ei au cuvântul revelat al lui Dumnezeu care se gãseºte în Biblie,
care e suficient sã-i lumineze ºi sã le arate pericolele trecutului ºi sã-i conducã pe drumul care
duce spre þara cereascã. Biblia este suficientã sã lumineze cele mai întunecate minþi ºi sã le
facã sã înteleagã, dacã au dorinþa sã înþeleagã. Biblia conþine Evanghelia veºnicã. În Apocalips
14:6 citim ca Evanghelia veºnicã va fi vestitã �locuitorilor pãmântului, oricãrui neam, oricãrei
seminþii, oricãrei limbi ºi oricãrui norod�. Acesta este echivalentul celor cinci fraþi din pa-
rabola cu bogatul ºi sãracul Lazãr.


