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Orizontal :  1) Locul în care ard
cadavrele. 2) A îndrepta, a îmbunãtãþi
(spre a nu ajunge subiect al temei)! -
Nene! 3) Ordin de insecte care trãiesc
ca adulte doar o zi. 4) Auzitã prin cireadã
- Iubire englezeascã fãrã temei..! -
Eden! 5) Teamã patologicã de a traversa
spaþii largi. 6) Maºinã care scrie despre
�focul gheenei� - Stop . . . pe dos! 7)
Începe iadul! - Adunat în jurul Cortului
Întâlnirii. 8) Nume de compozitor - A
alege, înainte de a pune pe foc (fig.) 9)

Nota ºapte - Hoþ oltean - Începe arderea! 10) În cel mai înalt grad.
Vertical : 1) Incinerare sau arderea �de la urmã�. 2) Pus la adãpostul munþilor ºi stâncilor.

3) La final de vreme - Copþi în centru! - Cei mai buni (pentru Rai). 4) Reþinut în memorie - Textilã
pentru hainã albã. 5) Veritabil (în ce priveºte tema). 6) Ferit, altfel! - Metaloid lichid, toxic,
întrebuinþat în farmacie. 7) Oaie fãrã coadã! - Lãmpile fecioarelor. 8) Judecãtor biblic. 9) Nouã
(cu referire la viaþa veºnicã) - Cãluþ dobrogean. 10) Însoþeºte substantivul fãrã a-l defini precis
- La întâmplare (aºa cum îºi trãiesc cei mulþi viaþa ºi vor face subiectul �Gheenei�).

Explicaþie : Valea Hinom (Ghe-Hinom în ebraicã) era o vale situatã la marginea
Ierusalimului în care se aruncau gunoaiele ºi se ardeau. Focul ardea continuu, zi ºi noapte.
Domnul Isus a luat Gheena ca simbol al pedepsei pentru pãcat, în ziua judecãþii. De 12 ori este
amintitã Gheena în Noul Testament (Mat. 5:22-30; etc.) Biblia prezintã iadul ca fiind distrugerea
finalã a celor rãi, a diavolului ºi a îngerilor sãi. (vezi Apoc.20)

Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

A B O N A M E N T E 2000 -Pag.19!

An V, Nr.5 (45)
Mai, 2000

Revistã lunarã de dialog a tinerilor adventiºti



UNU - revistã de dialog a tinerilor adventiºti Nr. 5, Mai 2000

192

C U P R I N S :

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

Dragi prieteni,

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

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

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

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

Expedierea banilor: Mulþumim
pentru promptitudinea voastrã!

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

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

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

· Evanghelia prin Internet
· Biblia Cornilescu Online
· Seminarii biblice online, Scrierile E.G.White Online
· Net �98, Net�99, Fapte 2000 pe Internet în româneºte
· Comunicare în toatã lumea
· Creare si gãzduire de pagini WEB pe Internet pentru Biserici

locale, Instituþii, Publicaþii, Firme etc.
· Reclamã prin e-mail ºi pagini web
·      Scanare imagini
· Ne puteþi contacta prin e-mail la azs@cicnet.ro sau la telefon

043.230830.

http://www.intercer.ro
�INTERNET SPRE CER�

VERIFICAÞI  TEMPERATURA DVS. SPIRITUALÃ!

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

*Orfelinatul �Casa din

Câmpie�.. . . . ...................4

*Muzica religioasã....... . . .5

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

*Pagina misionarilor.......7

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

*Tânãrul pentru cãsãtorie.12

*Hollywood-ul ºi sfinþenia13

*Gânduri pentru inimã...14

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

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

*Evanghelia prin Internet..17

*ªtiaþi cã...? ...............18

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

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

 REÞETA  CULINARÃ

de Geanina Lavinia Rãcealã, Slobozia

Salatã de fasole verde (pãstãi)
1-1,5 Kg. fasole pãstãi, 1/2 cãpãþânã de usturoi, 60 ml ulei,

1-2 linguri oþet, mãrar, sare.
Fasolea se curãþã de aþe, se spalã ºi se pune la fiert în apã

clocotitã, cu puþinã sare. Dupã ce s-a fiert ºi s-a rãcit, se mestecã
cu mujdei de usturoi, ulei, sare ºi mãrar tocat mãrunt.

POFTÃ BUNÃ!

Rezolvare rebusului �NUME ºi PRE...NUME�
Orizontal:1)Nebuzaradan; 2)Eli;  Abadon 3)Beteacderem; 4)Uvo;  Raul;

Raa; 5)Carp;  Mea; 6)At; Raita; Rut; 7)Douaaspirine; 8)Nr; Cat; Mi; Ar; 9)Bt;
Ra; Tato; 10)Talitacumi; 11)Amicitie; Diz; 12)Rioat; Donati.

Vertical:1)Nebucadnetar; 2)Elevator; Ami; 3)Bitor; Blio; 4)Practica;
5)Ziar; AAA; Tit; 6)Calistrat; 7)Radu; Tp; Acid; 8)Abelmaim; Uco; 9)Dar; Ritm;
10)Aderari; Aida; 11)Noma; Unat; It; 12)Asteroizi.

* o plantã poate elibera pânã la 1 miliard de granule de polen într-un
singur sezon ?

* primul produs care a primit cunoscutul ,,bar cod", existent pe majoritatea
produselor comercializate astãzi, a fost guma de mestecat ,,Wrigley" ?

* de fiecare datã când lipiþi, cu salivã, un timbru, consumaþi o zecime de
calorie ?

* sughiþul sau strãnutul sunt considerate ,,delicte morale" în bisericile
din statul american Nebraska ?

* în fiecare an, peste 10 000 de pãsãri mor pe glob izbindu-se de
geamurile ferestrelor, fiindcã nu le intuiesc la timp ca fiind obstacole ?

* celebrul Thomas Alva Edison, inventatorul becului, suferea de fricã de
întuneric ?

* pe parcursul unei vieþi, un om mãnâncã în jur de 80 de tone de mâncare,
adicã echivalentul a 6 elefanþi ?

* delfinii dorm cu un ochii deschiºi în permanenþã ?

de Hongu Claudiu Denis, Bucureºti

       ªtiaþi cã . . .

INTERVIU CU LEO S. RANZOLIN, VICEPRE ªEDINTE AL
CONFERINÞEI GENERALE A ADVENTIªTILOR DE ZIUA A

ªAPTEA

Mãdãlin Avramescu: Aþi condus
organizaþia mondialã de tineret a
Adventiºtilor de Ziua a ªaptea
pentru mulþi ani. Cum puteþi descrie
tineretul adventist?
Leo Ranzolin: Am fost Director
asociat la departamentul Tineret al
Conferinþei Generale timp de 10 ani
ocupându-mã de Exploratori ºi
Camporee. Din 1980 pânã în 1985
am fost Director de Tineret. Vãd
tineretul adventist din diferite locuri din
lume caracterizat astfel : tineretul
nord-american este mai sofisticat, dar
este interesat sã ajute în câmpul
misionar. Programul misionar
studenþesc a pornit de aici ºi mulþi
tineri servesc astfel biserica în multe
zone de pe tot globul. Tineretul din
afara Americii este viu, entuziast ºi
devotat lucrãrii de evanghelizare. Ei
au realizat multe misiuni ºi în timpul
meu au þinut evanghelizarea în viaþã.
Biserica este în centrul activitãþilor lor
ºi ei îl iubesc pe Domnul.

M.A. - Aþi vizitat România în
1996. Care este opinia dvs. despre
tineretul adventist din România ?
L.R. - Tinerii români sunt prietenoºi
ºi interesaþi de lucrurile spirituale.
I-am gãsit foarte cooperativi,
devotaþi Domnului ºi Bisericii.
M.A. - Care este mesajul pe care
l-aþi adresa tineretului adventist
din România?
L.R. – Mesajul meu pentru tinerii
din România este ca ei sã caute pe
Domnul mai mult ºi mai mult, sã
înveþe despre El ºi sã îºi dedice
vieþile slujirii Sale.
M.A. - Dupã pãrerea dvs., ce rol
va juca tineretul adventist în
mileniul III?
L.E.  – Tinerii pot juca un rol
deosebit, dacã sunt mobilizaþi
corespunzãtor. Tinerii au o mulþime
de idei, planuri ºi aspiraþii. Ei nu se
descurajeazã uºor. Biserica trebuie
sã canalizeze talentele ºi
entuziasmul lor pentru a grãbi
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Interviul lunii...

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

Mesaje primite pe Internet

Doresc sã vã împãrtãºesc
mai jos câteva lucruri despre
�Casa din Câmpie�- o casã de copii
adventistã de lângã Peretu,
Teleorman. Este o Casã de Copii
înfiinþatã prin sprijinul organizaþiei
adventiste Reach International.

Casa noastrã este o casã
de tip familial, are 30 de locuri ºi
funcþioneazã din 1994. Copiii sunt
aduºi din garã sau de pe stradã, iar
în unele cazuri copiii provin din
familii dezorganizate. Majoritatea
copiilor au fost lipsiþi de o hranã
sãnãtoasã ºi îndestulãtoare, de
îmbrãcãminte ºi, ce este cel mai
important, au fost lipsiþi de dragoste
ºi ocrotire din partea pãrinþilor. Sunt

multe cazurile când pãrinþii îºi
agresau proprii copii pentru a merge
ºi cerºi prin gãri, strada sau metrou.

La fel de multe sunt cazurile
când copii au fost abandonaþi de
cãtre pãrinþi sau de restul familiei.
Mulþi dintre ei vin cu obiceiuri greºite
ºi e nevoie de un timp îndelungat
pânã ce aceºtia îºi revin la normal,
trãind o viaþã dupã cum cere
Dumnezeu. La începutul lucrãrii au
fost oameni, care au spus cã nu
poate ieºi ceva bun din copiii
aceºtia. Peste câþiva ani aceºtia ºi-
au cerut iertare înaintea Adunãrii
pentru cã au vãzut cã de multe ori
copiii au arãtat adevarate schimbãri

ORFELINATUL �CASA DIN CÂMPIE�

venirea Domnului.
M.A. - Ce aºteptaþi de la
Sesiunea Conferinþei Generale
de la Toronto ?
L.E. Am speranþa cã la Toronto
se va vedea o revitalizare a
conducãtorilor Bisericii. Aici nu
doar alegem sau realegem
oameni, ci acest timp îl vom
petrece în rugãciune cãtre
Domnul. Va fi pus timp de-o parte
pentru a gãsi cãi de împlinire a

Evanghelie ºi de câºtigare a
musulmanilor cu ajutorul
Cuvântului lui Dumnezeu. Sã ne
rugãm cu toþii pentru ca leaderii
aleºi sã împlineascã Evanghelia ºi
sã inspire poporul nostru pentru
servire. Maranatha !
Interviu realizat de Mãdãlin
Avramescu, student I.T.A.,
madaliv@yahoo.com

->Continuare în pagina 14

Alexe Marius Tiberiu, Israel. �Sunt foarte fericit cã exista o paginã care poate
explica lumii intregi ce înseamnã a fi adventist, ce înseamnã a fi întocmai cu Sfânta
Scripturã.�
Andra R. �Cred cã �Internet spre Cer� este una din cele mai bune metode prin care se
pot cunoaºte adevãrurile Sfintei Scripturi. Sunt plãcut impresionatã de toate informaþiile
utile pe care le puneþi la dispoziþie vizitatorilor. Vã doresc succes în continuare ºi
Dumnezeu sã vã binecuvânteze�
Samuel Chiriluþã. �Salut prieteni! Mã bucur cã v-am descoperit ºi cred cã faceþi o
lucrare minunatã.�

Evanghelia
prin

Internet
Tinerii interesaþi de lucrul pe Internet ne pot scrie pe adresa redacþiei sau la
azs@cicnet.ro. Este nevoie de mulþi voluntari în lucrarea de vestire a Evangheliei
pe Internet. Iatã câteva adrese utile de pagini adventiste româneºti pe Internet:
Uniunea Adventistã Românã
http://www.adventist.ro
�Internet spre Cer�, Slobozia
http://www.intercer.ro
Biblia Cornilescu Online
http://www.intercer.ro/biblia
Scrierile E.G.White Online
http://www.intercer.ro/egw
Biserica Adventistã Deva
http://www.intercer.ro/deva
Radio Vocea Speranþei
http://www.rvs.ro
Editura Prisma, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/prisma
Asociaþia studenþilor AMiCUS
http://www.intercer.ro/amicus
Grãdiniþa Româno-Americanã, Tg.Mureº
http://www.netsoft.ro/lazam/
Camera de Sus, Devoþionale
http://www.tagnet.org/camera_de_sus

Biserica AZª Focºani
http://www.advent.ro
Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
http://www.intercer.ro/sup
SCOAR
http://www.intercer.ro/scoar
Revista  �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
Pagina tinerilor- Explo, Companioni
http://www.tin.ro
�CONCELEX�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/concelex
�Millennium Tour�, Bucureºti
http://www.intercer.ro/millennium-tour
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ªtirile au fost obþinute prin amabilitatea
Adventist News Network. ANN Buletin
este o revistã cu ºtiri ºi informaþii editatã
de Departamentul Comunicatii al Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea de la
Conferinþa Generalã, Silver Spring,
Maryland, USA. Informaþiile editate în
acest buletin pot fi reproduse fãrã a cere
permisiunea, specificând însã sursa
�Adventist News Network�. ªtirile fac
parte din pagina de ºtiri a Bisericii
Adventiste de Ziua a ªaptea Slobozia,
Ialomiþa, Romania, iar traducerea este
facutã de Mariana Petre, Slobozia.
http://www.intercer.ro/stiri/

ªtiri  de pe tot globul

Geneva, Elvetia...[ANN] �Un
climat de ostilitate faþã de minoritãþile
religioase în Europa este incompatibil
cu idealul democratic al libertãþii
religioase�, a declarat pastorul Adventist
de Ziua a ªaptea Malton Braff in faþa
Comisiei Naþiunilor Unite pentru
Drepturile Omului, pe 6 aprilie.

Reprezentând Departamentul
Bisericii Adventiste mondiale pentru
relaþii publice ºi libertate religioasã,
Braff a spus delegaþilor
Naþiunilor Unite cã atâta timp cât
guvernele - inclusiv ale Franþei, Belgiei
ºi altor þãri Europene confundã
minoritãþile religioase cu sectele
periculoase, �credincioºii oneºti sunt în
pericol.�

�Noi credem cã existã multe alte
cãi pentru a controla ºi stopa aceste
grupuri periculoase, sectele,� spunea
Braff, dar represiunea drepturilor omului
nu este niciodatã justificatã.

Acþiunea lui Braff la Naþiunile
Unite exprimã îngrijorarea comunitãþilor
internaþionale religioase ºi civile în
legãtura cu politicile adoptate de câteva
guverne Europene în ultimii ani -
infiinþarea comitetelor care
investigheazã grupurile religioase mici.

Braff a declarat �Noi credem cã
guvernele trebuie sã protejeze
libertatea religioasã ºi vor face aceasta
protejând ºi promovând drepturile

omului.�
Dr. John Graz, directorul

Departamentului relaþii publice ºi
libertate religioasã al Bisericii
Adventiste, reafirma angajamentul
bisericii în promovarea libertãþii
religioase în toatã lumea, pentru toþi
oamenii ºi credinþele.

�În Declaraþia Drepturilor Omului
din 1948, Naþiunile Unite, libertatea
religioasã este consideratã �un drept
egal ºi inalienabil pentru toþi membrii
familiei umane,� � spune Graz. �Ca
Bisericã, noi vom continua sã ne
opunem practicilor guvernamentale ºi
regulamentelor care încalcã aceasta
libertate fundamentalã prin
discriminarea împotriva minoritãþilor
religioase.�

�Creºterea intoleranþei religioase� - liderul Adventist pentru
libertate religioasã înºtiinþeazã Naþiunile Unite

Prof. Cezar Geantã, Bucureºti

(va urma)

continuare

Scheme de clasificare a muzicii (6)

Totul despre muzica religioasã

Dacã abuzul de solemnitate în
cântare ºi în slujire poate duce la formal-
ism, abuzul de veselie în muzicã duce în
mod inevitabil la pierderea oricãrui re-
spect pentru cele sfinte, aºa cum se
întâmplã în majoritatea bisericilor
neoprotestante. Acolo dominã muzica
veselã reprezentatã uneori prin melodii
distractive, bine condimentate melodic ºi
armonic, bine ritmate cu chitãri electrice
sau orgi electronice ºi bine deformate din
punct de vedere stilistic, interpretativ, dupã
modelul muzicii folk, pop, country sau
rock. Culmea inadvertenþei se realizeazã
atunci când astfel de melodii sunt însoþite
de texte literare care amintesc de crucea
de pe Golgota, de jertfa ispãºitoare, de
mântuire, de slavã, de Duhul Sfânt. Astfel,
profanarea este completã. Nu mai
rãmâne nimic nepoluat. În mintea acestor
apostoli ai desacralizãrii închinãrii prin
muzicã nu are loc sentimentul vinovãþiei,
al nevredniciei, al pioºeniei, al temerii de
mânia lui Dumnezeu. Ei sunt plini de o
falsã siguranþã cã sunt mântuiþi, cã
Domnul este Bun, cã totul este primit dacã
se face �din toatã inima�, ca  pentru
Domnul. Ei nu ºtiu ºi nici nu vor sã ºtie, cã
Domnul este Bun, dar este ºi un Foc
mistuitor pentru cei ce-I batjocoresc
Numele, cã jertfa trebuie sã fie fãrã cusur,
altfel ea devine o urâciune înaintea Lui.

2. Muzica religioasã de concert
cuprinde urmãtoarele genuri:

a) Psalmii de concert de formã
tripartitã: I repede - II lent - III repede, scriºi

pentru cor ºi orchestrã (cu orgã).
Autori mai cunoscuþi de psalmi:

G.F.Telemann, F.Haydn, A.Bruckner,
F.M.Bartholdy.

b) Missele de concert sunt
alcãtuite din ºase pãrþi, scrise pentru cor
ºi orchestrã. Misse celebre: �Missa în Si
minor� de Bach, �Missa Solemnis� de
Beethoven, �Missa în do minor� de Mozart
º.a.

c) Cantatele:  Bach, Mozart
(alterneazã cor, soliºti ºi orchestrã)

d) Oratoriile (alcãtuite din cor,
soliºti ºi orchestrã) sunt lucrãri ample ce
cuprind mai multe zeci de numere:
Oratoriul �Mesia� de Handel, �Oratoriul de
Crãciun� de Bach, Oratoriul �Mântuirea
�de C.Franck, etc.

e) Concertele corale: a capella -
Bortniansky , Musicescu.

f) Lucrã ri religioase
instrumentale: (Corell i , Bach,
Telemann)

-Sonatele da chiesa;
-Triosonatele;
-Concertele da chiesa;
g) Coralele variate pentru orgã:

au ca temã  o melodie de coral pe care
o dezvoltã contrapunctic ºi armonic cu
variaþii ritmico-melodice: Bach, Liszt,
C.Franck.
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Un exemplu clasic care
ilustreazã efectele oboselii provine din
timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial.  Armata lui Hitler ocupase
deja Franþa, Belgia ºi Olanda.
Trupele erau cantonate de-a lungul
Canalului  Mânecii, gata în orice mo-
ment sã invadeze Marea Britanie.
Într-una din fabricile engleze în care
se construiau bombardiere, muncitorii
au fost obligaþi sã lucreze 74 de ore
pe sãptãmânã.  Totuºi, timpul de
lucru efectiv era doar de 66 ore,
datoritã concediilor de boalã,
accidentelor sau altor absenþe.  Sã
considerãm producþia totalã pe
sãptãmânã cu un procent de 100%,
pentru comparaþie cu producþia
ulterioarã. Cu un orar de lucru aºa de
lung, muncitorii au început sã devinã
nemulþumiþi ºi nedisciplinaþi.
Accidentele, rebuturile, absenþele ºi
cazurile de boalã au început toate sã
se înmulþeascã.  Moralul era la
pãmânt.  Ce era de fãcut?

Conducerea fabricii a hotãrât
sã reducã programul de lucru de la
74 la 64 de ore pe sãptãmânã.  Durata

New Start
SÃNÃTATE

 Valentin Nãdãºan, �Opt dimensiuni ale sãnãtãþii�,
(1994) , cu permisiunea autorului (http://www.netsoft.ro/vnadasan/)
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de lucru efectivã era de 54 de ore.
Dar spre surprinderea tuturora,
producþia a rãmas aceeaºi.  Pe lângã
aceasta, moralul a început sã
creascã iar numãrul de accidente,
absenþele ºi cazurile de boalã au
scãzut.  Ca urmare, dupã câteva
sãptãmâni, programul de lucru a fost
redus cu încã 10 ore, ajungând la un
numãr de 54 de ore pe sãptãmânã.
Timpul de lucru efectiv a scãzut la
48 de ore.  Dar spre uimirea tuturora
producþia a crescut cu 15%.  De
asemenea absenþele, rebuturile ºi
accidentele au scãzut în timp ce
moralul ºi dispoziþia muncitorilor au
crescut ºi mai mult.

Pe data de 29 iulie 1941, cu
6 luni înainte de intrarea SUA în
rãzboi, primul ministru Winston
Churchill declara în Camera
Comunelor: �Dacã va fi sã câºtigãm
acest rãzboi atunci aceasta va fi prin
rezistenþã. De aceea, trebuie sã
avem o zi de odihnã pe sãptãmânã
ºi un concediu de o sãptãmânã pe
an.�  Propunerea a fost  votatã ºi a
devenit lege.trad.Flavia Iosub

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

Camera de Sus

Odihna
-continuare-

(va urma)

Aceastã istorioarã relateazã
impresionantul gest al unei fetiþe din Biserica
Baptistã. Întâmplarea se petrece pe la începutul
secolului. Putem sã aplicãm concluzia la
modul în care noi iubim ªcoala de Sabat.

O fetiþã suspina lângã clãdirea unei
mici biserici de unde fusese trimisã înapoi
pentru cã era prea aglomeratã. �Nu mai
pot merge la ªcoala Duminicalã�, se
plânse ea pastorului când acesta trecu pe
lângã ea. Vãzându-i înfãþiºarea
sãrãcãcioasã, neîngrjitã, pastorul înþelese
adevãratul motivul ºi, luând-o de mânã, o
duse înãuntru ºi îi gãsi un loc la ªcoala
Duminicalã. Copila a fost aºa de marcatã
încât, în seara aceea, a mers la culcare
gândindu-se la copiii care nu aveau un
loc în care sã se închine lui Isus. Doi ani
mai târziu, fetiþa zãcea moartã într-un
apartament închiriat din clãdirile locuite
de cei sãraci ºi pãrinþii au chemat pastorul
cu inima bunã, care fusese prietenos cu
fiica lor, ca sã facã ultimele aranjamente.
În timp ce sãrmanul ei trup era mutat, au
gãsit un portofel uzat ºi mototolit care pãrea
cã fusese gãsit la gunoi. Înãuntru erau 57
de centi ºi un bileþel mâzgãlit cu scrisul
unui copil care spunea: �Aceºti bani sunt
pentru a ajuta la transformarea micii
biserici într-una mai mare pentru ca mai
mulþi copii sã poatã merge la ªcoala
Duminicalã.�

Timp de doi ani, ea economisise
pentru acest dar din dragoste. Când
pastorul a citit acea notã, cu ochii in lacrimi,

a ºtiut imediat ce va face. Cu acel bileþel
ºi cu portofelul acela roºu, crãpat a mers
la amvon ºi a istorisit povestea iubirii ei
neegoiste ºi devotate. ªi-a provocat
diaconii sã strângã destui bani pentru o
clãdire mai încãpãtoare.

Dar povestea nu se terminã aici!
Un ziar a relatat aceastã istorie ºi articolul
a fost citit de un agent de vânzãri
imobiliare care le-a oferit un teren ce
valora mai multe mii de dolari. Când i
s-a spus cã biserica nu poate plãti aºa de
mult, el li l-a oferit pentru 57 de centi!

Membrii bisericii au fãcut mari
subscrieri. Au sosit cecuri de aproape ºi
de departe. În cinci ani, darul fetiþei
crescuse la 250.000$, o sumã enormã
pentru acel timp. Dragostea ei neegoistã
a produs dobânzi uriaºe.

Astãzi în Philadelphia, existã
Biserica Baptistã Temple, care are 3300
de locuri ºi Universitatea Temple, unde
învaþã sute de studenþi. Acolo este ºi
spitalul �Bunul Samaritean� ºi clãdirea
ªcolii Duminicale care poate gãzdui sute
de elevi, aºa cã nici unul din copiii din
împrejurimi nu va fi lãsat vreodatã pe afarã
în timpul ªcolii Duminicale.

Într-una din camerele acestei
clãdiri poate fi vãzut portretul fetiþei ai cãrei
57 de centi, economisiþi cu sacrificiu, au
creat aceastã remarcabilã istorie. Alãturi
este portretul pastorului ei , Dr. Russel H.
Conwell, autorul carþii �Acri de diamant�.

                                          57 de cenþi                         de Dan Renken
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Când te ajunge durerea (Ioan 14).
Când oamenii se ridicã împotriva ta
(Psalmul 27).
Când ai pãcãtuit (Psalmul 51).
Când te apasã grijile (Matei 6, 19-34).
Când se abat pericole asupra ta
(Psalmul 91).
Când eºti descurajat (Psalmul 34).
Când þi se pare cã Domnul este departe
de tine (Psalmul 139).
Când eºti încercat de îndoialã (Ioan 7,
17).
Când eºti singur (Psalmul 23).
Când ai uitat binefacerile care þi s-au
fãcut (Psalmul 103).

Sfaturi din Biblie pentru probleme imediate

de Carmen Mîrleneanu, Mangalia

Gânduri pentru inimã

       Reportaj

de Mihai Goran, Câmpina

-

Pagina misionarilor

Dumnezeu a lucrat minunat ºi lucreazã
în fiecare zi la inima, mintea ºi sufletul
oamenilor, care sunt toþi creaþi de El, fiind astfel
copii ai Sãi.  Pentru cã îi iubeºte pe toþi, mai
ales pe cei din bisericã ºi pe tinerii ce îl slujesc
în bisericã - dar ºi pe ceilalþi ce nu sunt în
biserica Sa - El apeleazã prin Duhul Sãu cel
Sfânt la mintea ºi la inima lor ºi-i îndeamnã
la pocãinþã. Domnul le descoperã pe diferite
cãi adevãrul Sãu, îi aduce în contact cu cei
care cunosc adevãrul Sãu ºi oamenii primesc
astfel luminã din Cuvântul Sãu - Biblia. Iar cei
care rãspund chemãrii Sale, citesc în Biblie,
cãutând lumina.

În câteva localitãþi din zona noastrã,
Dâlga, Lehliu, ªtefãneºti, Dragoº-Vodã,
Lupºanu, mai multe persoane - vreo
doisprezece - au înþeles ºi adevãrul despre

Nu existã rod, dacã nu se jertfeºte
cineva. Însuºi Prinþul Universului, aducându-ne
cea mai mare binecuvântare -mântuirea- n-a putut
sã ne-o ofere fãrã sacrificiu. Bobul de grâu,
trebuie sã moarã mai întâi, îngropat în pãmânt ºi
apoi aºteaptã cu rãbdare s-aducã rod. Întâi un
firicel verde, apoi o plantã ce va aduce roade.

Duhul Sfânt colaboreazã cu cel ce
seamãnã permanent, pentru a uda sãmânþa
adevãrului. Cu ajutorul Lui, semãnând Cuvântul,
trebuie sã avem credinþã cã roadele vor fi pe
mãsura sacrificiului depus. ,,Cuvântul Meu, nu se
întoarce la Mine fãrã rod��, spune Domnul. În
Cuvântul acesta se ascunde puterea divinã
creatoare ºi restauratoare. Veºnicia va dezvãlui
toatã influenþa pozitivã pe care a generat-o
activitatea celui credincios. Suntem doar
instrumente, care ne putem lãsa folosiþi sau nu

    Semãnaþi cât mai e timp

Când credinþa ta ºovãieºte (Evrei 11).
Când trebuie sã pleci de acasã
(Psalmul 121).
Când amãrãciunea s-a strecurat în
inima ta (1 Corinteni 13).
Când rugãciunile tale sunt prea
personale (Psalmul 67).
Când vrei sã-þi strângi comori (Marcu
10, 17-31).
Când vrei sã te rogi (Luca 11, 1-13).
Când vrei sã adori pe Dumnezeu
(Isaia 58, 1-12).
Când vrei sã devii un bun creºtin
(Matei 5).

în atitudine ºi comportament. Nu
întotdeauna ºi nu de toatã lumea
aceastã lucrare a fost vãzutã ca
fiind ceva serios ºi spun aceasta
pentru cã au fost momente când am
fi avut nevoie de sprijin pentru
nevoile copiilor. Însã, în majoritatea
cazurilor, acolo unde am fost cu
copiii pentru a prezenta un program
muzical, fraþii au fost receptivi ºi
sensibilizaþi de ceea ce poate face
Dumnezeu din niste copii needucaþi,
care au trãit pe stradã dupã niºte
reguli ale junglei.

Lucrarea de aici nu este o
lucrare uºoara, ci este nevoie de
multã viziune ºi încredere în ceea ce
a început Dumnezeu cu aceºti copii.

O altã problemã cu care ne
confruntãm este lipsa
personalului. In prezent, suntem 3
persoane care lucrãm aici, eu ºi
sotia, Letitia ºi
înca o sorã, Adriana.

Este nevoie de o femeie
care sã iubeascã copiii, sã fie
rãbdãtoare, credincioasã ºi sã
aiba minim 30 de ani.

Cristi Szocol, administrator
Orfelinat

P.S.Dacã doriþi sã aflaþi mai multe
despre aceºti copii sau sã ajutaþi în
vreun fel aceastã lucrare, ne puteþi
contacta prin telefon, poºtã sau e-mail:
CASA DIN CAMPIE, Peretu,
jud.Teleorman, cod 0699, e-mail:
crisocdc@hotmail.comTel.047/311823

ORFELINATUL �CASA DIN CÂMPIE� ->Continuare din pagina 4

ziua a ºaptea, sfinþitã de Dumnezeu -
Sabatul - ºi alte adevãruri din Cuvântul
Domnului. În luna mai sau în iunie, cu
ajutorul Domnului, vom asista la
încheierea legãmântului multora dintre
ei cu Dumnezeu, prin botez. Atunci când
biserica lucreazã împreunã cu
Dumnezeu pentru salvarea sufletelor din
pãcat ºi moarte, se vor vedea roade
preþioase. �Un suflet este mai preþios
decât o lume". Printre cei ce au cunoscut
adevãrul sunt ºi tineri. Dintre ei câþiva au
participat cu tinerii din comunitatea Dor-
Mãrunt la sãptãmâna de rugãciune a
tineretului. Ne bucurãm împreunã cu ei.
Ne gândim ºi la câteva vizite în alte
comunitãþi, pentru a prezenta programe
muzicale, apoi dorim sã mergem cu toþii
în naturã ºi sã facem ºi alte diferite
activitãþi. Domnul sã fie cu noi toþi ! Amin

de Micu Damian, Dor Mãrunt

de Marele Medic-Creator. Domnul se va îngriji
personal de roade. De aceea sã ne ferim de
mândrie sau descurajare. El deþine controlul!

Sã semãnãm în continuare, fraþii mei,
pentru ca seceriºul sã fie mai bogat, spre slava
Mântuitorului nostru, Cel Dântâi Semãnãtor, care
a udat sãmânþa cu propriul Lui Sânge Sfânt. Sã
nu ne oprim din semãnat, chiar dacã este greu,
chiar dacã necredinþa ºi îndoiala ne împiedicã
uneori înaintarea. Poporul lui Dumnezeu se aflã
într-un timp de crizã, de secetã, dar Domnul a
promis pentru aceste timpuri o ploaie
îmbelºugatã. Duhul Sfânt va fi revãrsat cu
putere, ºi ce minunat va fi când El va întâlni
seminþele semãnate, pe care le va înviora, le va
dezvolta ºi le va face sã creascã ºi sã
rodeascã pentru veºnicie!
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de Rãzmeriþã Magdalena,  Grãdina

pastor , Gheorghe Urdaº, Bistriþa

Acum e timpul ce-l din urmã,
Când Domnul ºi-adunã a Sa turmã.
Cãutaþi pe Domnul toþi cei smeriþi,
Cãutaþi-L ºi la El veniþi.

O ultimã ocazie, un timp de har,
Cãci Domnul ne iubeºte, ni l-a dat în dar.
O ultimã ocazie, fraþii mei aveþi,
Veniþi la credinþã, cât timp mai puteþi.

Acum este clipa deciziei voastre,
Astãzi, chiar acum, veniþi la Isus.
O ultimã ocazie de-a scãpa de moarte,
Credinþa ºi voinþa vã duc în ceruri sus.

Acum e timpul cel din urmã,
Grãbeºte-te, nu zãbovi.
Acum Domnul îºi strânge a Sa turmã,
Iar haru-I se-nchide ºi tu vei pieri...

Strategia lui Satana de a mânji sufletul
Hollywood-ul & sfinþenia

Ultima  ocazie

Sfântã zi de consacrare

Sfântã zi de consacrare!
E o zi de adunare,
E o zi de închinare,
Pentru mine !

Sfântã zi de consacrare!
E o zi de admirare,
E o zi de chemare
Pentru mine !

Sfântã zi de consacrare!
E o zi de mãreþie,
E o zi de bucurie
Pentru mine !

Sfântã zi de consacrare!
E o zi de preamãrire
E o zi de fericire
Pentru mine !

de Carmen Mîrleneanu, Mangalia

Rãspunderea Noastrã. Vor rãmâne copiii lui Dumnezeu  în tãcere când minþile a sute
de mii de tineri  sunt poluate de acest flagel? Se vor mai întreba Adventiºtii aproape adormiþi: �Ce
aºa rãu mare este într-un film�, când chiar cercetãtori seculari - dintre cei mai luminaþi din
Statele Unite - avertizeazã  puternic asupra acestui pericol ?

Sunt mai înþelepþi fiii întunericului decât fiii luminii ? O miºcare trebuie adusã de
noi la existenþã pentru:� a ridica standardele morale în popor  � Isaia 62,10 Suntem chemaþi de
Domnul pentru a indica exact drumul cãtre Sionul Ceresc . Vom rãmâne în tãcere când sute de
mii de tineri gãsesc biserica plictisitoare ?

Sugestii practice pentru a te pãstra curat :

1. Dedicã mintea  ta lui Isus .Reþine cã nu ai nici o putere de control asupra dorinþelor
tale de a participa la distracþiile lumii , fãrã puterea lui Isus. Rom,  12 1-2  ; Ioan  15,5

2 . Hotãrãºte cã nu vei urmãri nimic ce nu este în armonie cu  principiul  din Filipeni 4,8:
Adevãrat , Cinstit,  Curat ,  Iubitor , Bun de privit . Gândeºte-te la aceste lucruri!

3. Angajeazã-te sã petreci mai mult timp în citirea unor cãrþi care te înalþã spiritual, care
te apropie de Dumnezeu.

4 . Fã  un calcul. Înregistând timpul petrecut  la televizor în perioada unei sãptãmîni , ºi
comparându-L cu timpul petrecut în Rugãciune, Studiu Biblic, sau întâlniri de rugãciune la
bisericã. Este relevant acest calcul în a-þi arãta care sunt prioritãþile tale. Decide în mintea ta sã
aduci practicile tale în acord cu convingerile tale spirituale, prin puterea lui Dumnezeu.

5. Timp de abþinere (post) . � Dependenþii� se înºealã adesea singuri : �O , nu am nici
o problemã. Pot pãrãsi totul oricând vreau�. Pentru a descoperi dacã eºti sau nu un dependent
de TV sau cinematograf, de ce sã nu încerci o perioadã de abstinenþã ? Încearcã sã elimini totul,
(exceptând poate ºtirile mai importante ºi starea vremii) pe o perioadã de 3 sãptãmâni. Astfel de
experienþe periodice te vor ajuta sã vezi cã lumea nu se învârte în jurul TV. Mai degrabã vei
putea folosi timpul câºtigat pentru studii biblice, rugãciune, activitãþi misionare  sau binefacere,
timp în care viaþa ta spiritualã cunoaºte o nouã dimensiune.

6. Cedeazã . Dacã în comportamentul tãu s-a împãmântenit o dependenþã de T.V.,
oferã-i ocazia prietenului tãu cel mai apropiat, (colegului de camerã) soþului, soþiei sau altcuiva
din apropiere sã opreascã sau sã schimbe canalul când urmeazã un program nepotrivit .Fii de
acord cu aceasta din capul locului!

7. Treci la fapte ! Dacã vei constata cã te afli în capcana �nestãpânirii� recunoaºte
lucrul  acesta ! Reconsacrã-þi viaþa lui Isus. Pocãieºte-te de timpul risipit. Cautã sã îndepãrtezi
pentru totdeauna televizorul din viaþa ta.

sfârºit
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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

 Condiþiile sociale
 Nu toate deprinderile noastre de vorbire sunt învãþate de la pãrinþi. Între

cinci ºi cincisprezece ani,  copilul petrece foarte mult timp cu prieteni de acelaºi
sex, învãþând sã converseze la fel ca ei. Deoarece bãieþii ºi fetele au stiluri diferite
de comunicare, aceste diferenþe vor fi consolidate prin influenþa condiþiilor sociale.

Dupã pãrerea antropologilor Daniel Maltz ºi Ruth Borker, bãieþii ºi fetele
se socializeazã în mod diferit. Fetiþele se joacã, cel mai adesea, câte douã. Pe
mãsurã ce cresc, viaþa lor se concentreazã, în mare parte, în jurul �celei mai
bune prietene�, sau al unui grup de �cele mai bune prietene�. Aceste relaþii de
�cele mai bune prietene� se clãdesc ºi se nãruie în funcþie de ceea ce discutã
fetele. O mare parte dintre lucrurile pe care ºi le împãrtãºesc între ele, ar putea
fi clasificate drept confidenþe sau secrete. Dacã vreuna dintre aceste informaþii
este divulgatã altcuiva, probabil cã relaþia se va destrãma; fiecare îºi va gãsi o
nouã ºi simpaticã prietenã, cãreia îi va împãrtãºi mai multe secrete. Informaþiile
împãrtãºite sunt, de obicei, lipsite de importanþã; ceea ce este important pentru
fete este experienþa împãrtãºirii. Ele se joacã rareori în grup, dar dacã li se
alãturã o nou-venitã, pânã când nu apare vreo divergenþã, aceasta este tratatã în
mod egal. Fetele preferã jocurile de cooperare, iar atunci când se întâmplã altfel,
este posibil ca prietenia sã se destrame.

Bãieþii, pe de altã parte, se joacã cel mai adesea în grupuri mari, de obicei
pe afarã.  Studiile fãcute aratã cã bãieþii nu sunt la fel de vorbãreþi ca fetele ºi cã,
atunci când aceºtia se adunã laolaltã, existã mai puþinã conversaþie ºi mai multã
acþiune. Un nou-venit este uºor admis într-un grup de bãieþi, dar, odatã intrat, el
trebuie sã lupte pentru poziþia ºi pentru statutul din cadrul grupului. Lucrul acesta
se realizeazã pe cãi diferite, dar, de obicei, nu lipsesc bancurile, glumele ºi
discuþiile competitive, cu privire la cine este cel mai bun. Fiecare îºi cautã locul
lui în viaþã prin intermediul grupului.

    O razã de luminã
O razã de luminã, dinspre cruce a venit,
Luminând continuu, largul infinit.
Cu strãlucirea ei, cãrarea bunã arãtând,
Îndrumând umblarea noastrã pe pãmânt.

Raza de luminã în pieptul nostru s-a-ncuibat,
Arãtându-ne iubirea Mântuitorului crucificat.
Cãci El ne vrea astãzi pe toþi cu gelozie,
Trimiþându-ne luminã, þie, lui, ei, mie!

O razã de luminã e Domnul pe pãmânt,
O razã-alinãtoare, puternicã-n Cuvânt,
Ce-a înmuiat atâtea inimi omeneºti,
Cu raze de luminã, din sferele cereºti.

de Ianole Alina-Georgiana, Borcea, Cãlãraºi

O razã de luminã, Domnul azi trimite,
Sã lumineze inimi noi, smerite ºi zdrobite,
Dãruindu-le iubire, credinþã ºi putere,
Fiindu-le leac vindecãtor pentru orice durere.

Ajutã-ne , sã-mprãºtiem iubire ºi luminã,
ªi dã-ne tuturor în suflet pacea Ta deplinã,
Sã lumineze-a noastrã cale ºi umblarea noastrã,
Dorinþa dupã-mpãrãþia Ta sã ne-ntãreascã.
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de Alexandru D. Jercan, pastor, Feteºti

Poezie Poezie

 �Geneza, capitolul 22�

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

La Polul Nord e poarta larg deschisã
Iar vântul a scãpat spre Rãsãrit . . .
Cu oastea lui de ger nepotolit
Îngheaþã Primãvara nedecisã.

În drumul lui m-am avântat ºi eu . . .
Sfidând sãgeþi ºi paloºe de gheaþã
Am alergat în crâng, de dimineaþã,
Sã duc o veste de la Dumnezeu.

ªi am vorbit spre crengile subþiri :
"Nu disperaþi, mai este sevã-n voi !
Chiar dacã azi sunt chinuri ºi nevoi,
N-o sã trãiþi, în veci, din amintiri !

Aluzii

Acum totu-i terminat,
Lucrurile-au ajuns la culme,
Avraam îi spune totul,
ªi nimic nu-i mai ascunde :

-Ah, iubitul meu fecior,
De mieluºel m-ai întrebat,
Dar Domnul te-a cerut pe tine
Sã te jertfesc neîntârziat.

Când aude aceastã veste
Isaac rãmâne liniºtit
Primind cu mare bucurie
Pentru Domnul a fi jertfit.

,,Tatã drag, de ce-ntârzii,
Porunca a o-mplini ?
Dacã Domnul vrea aceasta,
Bucuros mã voi jertfi !"

Singur pe altar se-aºeazã,
Liniºtit ºi-ntinse trupul,
Aºteptând de-acum momentul,
Sã fie adus ca jertfã.

Ceru-ntreg privea la scena
Ce se petrecea pe munte . . .
Atunci un înger coborî din slavã,
Ca ºi fulgerul de iute :

-�Avraame, s-a sfârºit,
Acum vãd cã mã iubesti,
Ia berbecul din tufiº,
ªi-l jertfeºte liniºtit!�

,,Pentru credinþa ta cea mare,
Pentru cã m-ai ascultat,
Tu ºi sãmânþa ta,
În veci : fii binecuvântat !"

Azi dacã sunteþi încã tremurând
ªi vã-ncãlzeºte, noaptea, numai luna
Sã credeþi, sã speraþi întotdeauna
Cã Primãvara va veni curând !

E încã noapte-n dealul ofilirii ?
Sunt flori de ghiaþã peste vãi umile ?
Rugaþi-vã, crenguþelor fragile,
Va rãsãri ºi soarele iubirii!
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MÂNTUIREA ESTE GRATUITÃ

PENTRU TOÞI OAMENII

 Domnul oferã pace în locul condamnãrii. �Vã dau pacea Mea.� Ioan 14:27.
�Acum dar nu este nici o osândire (condamnare) pentru cei ce sunt în Hristos Isus,
care nu trãiesc dupã îndemnurile firii pãmânteºti, ci dupã îndemnurile Duhului.�
Romani 8:1. El oferã putere - putere de a fi biruitor.

El este aceastã putere ºi El vrea sã ia conducerea vieþii tale, fãcând-o
frumoasã: �Iar a Aceluia, care poate sã vã pãzeascã de orice cãdere ºi sã vã facã
sã vã înfatiºaþi fãrã prihanã ºi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, sã fie slava, mareþia,
puterea ºi stãpânirea, mai înainte de toþi vecii ºi acum ºi în veci. Amin !� (Iuda 24).
Prin Duhul Sãu, El va locui în viaþa noastrã ºi va aduce biruinþa asupra fiecãrei
ispite. �Iatã Eu stau la uºã ºi bat. Dacã aude cineva glasul Meu ºi deschide uºa,
voi intra la el.� Apocalips 3:20. Când în viaþa ta eºti îndemnat sã devii creºtin ºi sã
termini cu viaþa de pãcat, acesta este glasul lui Hristos. Invitã-L pe Isus în viaþa ta
ºi El va veni.

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 32 (45)

Aºa de mare e planul mântuirii încât o viaþã plinã de pãcat este iertatã
într-o clipã. La fel poate fi ºi cu tine. Un strigãt sincer, o invocare a
meritelor lui Hristos la Calvar, o rugãciune: �Doamne, adu-Þi aminte de mine�, ºi
vei primi asigurarea cã pãcatele îþi sunt iertate ºi vei avea o casã în Împãrãþia Sa.
Fã aceasta chiar acum. În timp ce Duhul Sfânt te cheamã, ascultã-L: �Acum e
timpul mântuirii�. Amânarea e primejdioasã.

5.MENÞINÂND O VIAÞÃ DE CREªTIN

1. Niciodatã sã nu te ruºinezi de Hristos!
El te cheamã sã-I mãrturiseºti totul deschis. Fã-o acum

ºi totdeauna. El este Prietenul tãu cel mai bun. Oamenii sã
cunoascã faptul cã tu eºti al lui Isus.

2. Hotãrãºte-te sã faci un succes din viaþa de creºtin!
Dacã viaþa de creºtin meritã sã fie trãitã, sã fie trãitã bine.
Studiazã cum poþi s-o faci plinã de succes.

3. Citeºte Biblia ta în fiecare zi! Biblia este cea mai
minunatã carte. Prin ea, Dumnezeu vorbeºte omului. Lasã-L
pe El sã-þi vorbeascã. Este ghidul tãu. Este hrana ta spiritualã.

4. Vorbeºte-I zilnic lui Dumnezeu prin rugãciune!
Dumnezeu este Tatãl tãu. El vrea sã vii la El cu toate cerinþele tale.

Vorbeºte-I de toate problemele tale. Încrede-te în El. Spune-I tot ce ai în
inimã. De fapt aceasta este rugãciunea. Formeazã-þi un obicei de a te ruga
chiar dacã eºti tânãr.

5. Traieºte o viaþã statornicã!
Cine eºti tu? Eºti copilul lui Dumnezeu. Atunci trãieºte totdeauna ca un

fiu al lui Dumnezeu. Dacã ai fi fiul unui rege pãmântesc prin naºtere, nu te-ai
ruºina de aceasta. Dar eºti mai mult decât atât!

6. Alege-þi prieteni creºtini!
Suntem cunoscuþi prin prietenii pe care ni-i facem. Vom creºte cu ei. Ei,

de asemenea, au nevoie de tine. Mergi la Bisericã totdeauna ºi la ºcoala de
studiu Biblic. Acolo îþi gãseºti prieteni. Totdeauna fi vrednic de prietenia lor.

7.Câºtigã pe alþii pentru Hristos!  Oricine are nevoie de Hristos. Totuºi
aºa de mulþi nu-L cunosc. Fã-L cunoscut celor pe care-i întâlneºti. Roagã-te
pentru ei.

     2.PARTEA TA IN PLANUL DE MÂNTUIRE
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�Dar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu.� Ioan 1:12.

A fi mântuit înseamnã a accepta pe Mântuitorul lumii ca Mântuitorul tãu
personal. Când accepþi jertfa Sa de pe Golgota ca platã pentru pãcatul tãu ºi-L
inviþi pe El în viaþa ta, sã fie pacea ºi tãria ta, atunci poþi spune împreunã cu
apostolul Pavel: �Am fost rãstignit împreunã cu Hristos ºi trãiesc... dar nu mai
trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa, pe care o trãiesc acum în trup, o
trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ºi S-a dat pe Sine Însuºi
pentru mine.� Galateni 2:20.

Convertirea sau naºterea din nou este acceptarea lui Isus în viaþa ta, sã
domneascã pe tronul inimii tale. Atunci poþi spune împreunã cu David: �Domnul
este Pãstorul meu.� Psalm 23. Poþi spune din suflet cu bucurie: �Acum suntem
copii ai lui Dumnezeu.� 1 Ioan 3:2. Prin convertire noi schimbãm stãpânii. Hristos
lucreazã în noi cu tãrie. (Coloseni1:29). �Cel ce este în voi este mai mare decât
cel ce este în lume.� 1 Ioan 4:4. Socotiþi-vã voi înºivã proprietatea Lui. El v-a
rãscumpãrat. ªi aparþineþi Lui. El poate sã-ªi apere proprietatea Lui.

           3.MERITÃ SÃ FII CREªTIN

Viaþa de creºtin constã din fericire,
pace, mulþumire ºi speranþã. Fericirea vieþii
este o experienþã pe care nu o putem
cumpãra, n-o putem cere, împrumuta sau
fura. Trebuie sã vinã din interiorul nostru.
Când Isus este invitat în inimã, când El
este o permanentã prezenþã, atunci este
fericire. El nu numai cã împarte bucurie ºi
fericire, El le aduce. Fiecare creºtin are
dreptul sã fie fericit ºi poate fi fericit cu
adevãrat. Datoritã unei înþelegeri ºi viziuni
greºite, mulþi se plâng la fel ca tânãrul, pe
care o prietenã încerca sã-l câstige la
Hristos: �Vrei sã renunþ la orice lucru?� Ea
a rãspuns: �Nu, cu adevãrat,nu. Eu te rog

sã accepþi orice lucru în Hristos.� Singurele lucruri la care creºtinul renunþã sunt
acelea care, dacã le-ar þine, i-ar aduce ruina ºi i-ar vãtãma viaþa; care i-ar distruge
pacea ºi mulþumirea. Cuvintele Bibliei �Tu nu trebuie� sunt pentru a ne proteja

contra curselor Satanei ºi nu pentru a îndepãrta fericirea ºi bucuria.
Creºtinismul adevãrat nu numai cã aduce fericire, pace, mulþumire ºi speranþã.

În viaþa creºtinã nu existã risipã, beþie, chefuri, glume proaste. Nu existã folosirea
drogurilor. Adevãratul creºtin recunoaºte cã trupul sãu este Templul Duhului Sfânt.
�Nu stiþi cã voi sunteþi Templul lui Dumnezeu ºi cã Duhul lui Dumnezeu locuieºte în
voi? Dacã nimiceºte cineva Templul lui Dumnezeu (prin droguri, tutun, bãuturã,
etc.), pe acela îl va nimici Dumnezeu; cãci Templul lui Dumnezeu este sfânt: ºi
aºa sunteþi voi.� 1 Corinteni 3:16-17. �Nu stiþi cã trupul vostru este Templul Duhului
Sfînt, care locuieºte în voi ºi pe care l-aþi primit de la Dumnezeu? ªi ca voi nu
sunteþi ai voºtri? Cãci aþi fost cumpãraþi cu un preþ. Proslãviþi dar pe Dumnezeu în
trupul ºi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.�1Corinteni 6:19-20.

Adevãratul creºtin nu-ºi murdãreºte templul (trupul)
prin îngãduinþe greºite. El nu-ºi va permite formarea
obiceiurilor care vor murdãri sau înjosi. El va fi cumpãtat în
toate lucrurile ºi þinta comportãrii sale va fi: �O totalã
abstinenþã de la tot ce este vãtãmãtor ºi o moderatã folosire
a ceea ce este bun.� Creºtinul este liber de sclavia viciilor,

cãci �Dacã Fiul vã face slobozi (liberi), veþi fi cu adevãrat slobozi.�
Ioan 8:36.

    4.CÂT DE MULT TIMP ÎÞI TREBUIE CA SÃ DEVII CREªTIN?

Îþi trebuie atât de mult timp pânã când îþi supui vechiul mod de viaþã ºi accepþi
pe Hristos. �Pe cãrãrile mele condu-mã Tu, Doamne. Nimic pentru mine, ci totul
pentru Tine.� Hristos nu va domni în inimile noastre alãturi de vreun idol. El trebuie
sã fie Domn peste tot. În cât timp poate un pãcãtos sã se transforme într-un sfânt?

Citeºte experienþa tâlharului de pe cruce. De ani de zile el cãlcase legile lui
Dumnezeu ºi ale oamenilor. Era familiar cu toate pãcatele. Acum e sortit morþii
pentru crimele sale. Pentru ca sã facã umilirea lui Isus mai mare, mulþimea ºi
reprezentanþii Bisericii de atunci L-au rãstignit pe Isus între doi tâlhari. Se aud
blesteme ºi înjurãturi. Deodatã unul dintre cei doi tâlhari devine tãcut. Poate îºi
aminteºte de copilãrie; de mama care-l învaþa sã se roage. Acest om pãcãtos
începe sã înþeleagã faptul cã stã în prezenþa lui Mesia cel fãgãduit, Domnul slavei.
Aceasta este ocazia lui de aur. El prinde aceastã ocazie ºi strigã: �Doamne, adu-
Þi aminte de mine, cînd vei veni în Împãrãþia Ta!� A primit el un rãspuns? I-a fost
ridicatã povara pãcatului? Cât de mare a fost mântuirea lui Dumnezeu? Ascultaþi
rãspunsul de pe buzele ºi din inima lui Hristos: �Vei fi cu mine în Paradis�. (Luca
23:43).


