Viaåa creætinã

ABC-ul vieþii creºtine

*

Ascultã întâi ºi dupã aceea vorbeºte.
Binecuvântã ºi nu blestema.
Credinþa în Domnul sã-þi fie tãria.
Dragostea acoperã o sumedenie de pãcate. Iubeºte deci.
Edificã-te zilnic prin rugãciune.
Fugi de poftele tinereþii.
Gãseºte totdeauna latura bun\ a lucrurilor.
Harul lui Dumnezeu este îndeajuns ca sã fii mereu bucuros.
Ignorarea altora nicicând sã nu fie pomenitã în viaþa ta.
Judecã-te pe tine însuþi, cãci judecata este a Domnului.
Lumina ta sã-þi fie Cuvântul sfânt.
Munceºte cu drag, ca pentru Domnul, oriunde vei fi.
Nu încerca sã te dai altul decât cel ce eºti.
Opune-te oricãrui rãu, oricãrui pãcat.
Pãrtãºia cu fraþii caut-o mereu.
Rabdã ispita ºi vei fi biruitor.
Sacrificã-te pentru binele altora.
ªtiinþa adevãratã se capãta prin frica de Domnul.
Taci atunci când n-ai cuvinte de zidire.
Þinuta ta sã fie modestã ºi decentã.
Urmãreºte pacea ºi neprihãnirea.
Zeciuiala este datoria ta faþã de Domnul.

Ia jugul lui Hristos
Ia jugul lui Hristos pe umeri
ªi trage lângã El, arând,
Chiar dacã semeni numai lacrimi
ªi umbli numai sângerând.
Hristos cel Sfânt te va cunoaºte
În sãrãcie, nu-n belºug.
(: Cãci mulþi au stat cu El la masã,
Dar prea puþini au tras la jug :).
Ia-I sarcina ºi-o du alãturi
ªi simte-o apãsând din greu.
Cum ai rãspunde doar tu singur
De tot ce are Dumnezeu!
Hristos cel Sfânt te va cunoaºte
Odatã-n cerul Lui de sus
(: Nu dupã haina ce-ai purtat-o,
Ci dupã sarcina ce-ai dus:).
Ia-þi crucea ta ºi-I mergi pe urme
Tãcând ºi mulþumind ca El:
Iubeºte, roagã-te ºi rabdã.
Urmând dumnezeiescu-I þel.
Hristos cel Sfânt te va cunoaºte
Nu dupã nume/e ce-I spui,
(: Ci dupã ranele-ndurate
Sub crucea ta, sub crucea Lui:).

* http://www.imaginelife.ro/credinta/credinta-religie-biserica/abc-ul_vietii_crestine/

O constatare care dã de gândit
„De ce ortodocºii citesc mai puþin Biblia?” – este o
întrebare la care dã rãspunsul preotul prof. dr. Constantin
Coman pe site-ul www.crestinortodox.ro, articol preluat de
ziarul Gardianul din 21 iulie a.c. (pagina: „Viaþa creºtinã”).
Din conþinutul analizei rezultã cã locul ºi rolul Sfintei
Scripturi în spaþiul ortodox sunt diferite faþã de mediul catolic,
protestant ºi, mai ales, neoprotestant. Deºi „Lectura Bibliei
este parte a lucrãrii Duhului Sfânt”, dupã cum spune autorul,
Sfânta Scripturã nu se citeºte. Pentru mulþi dintre ortodocºi,
Biblia este o carte pe care este bine sã o ai în casã, chiar dacã,
de cele mai multe ori, nici nu o deschid.
„Oricine poate constata – observã pãrintele Coman – cã
este mult mai important pentru un ortodox sã-ºi boteze copilul,
sã se cunune, sã-i înmormânteze pe cei dragi cu slujbã la bisericã,
sã se împãrtãºeascã, sã facã parastase, colivã ºi colaci, etc.,
decât sã citeascã Biblia. Spaþiul ortodox nu opereazã cu un
primat absolut al Scripturii spre deosebire de protestanþi ºi
neoprotestanþi.”
Pânã aici, pãrerea unui teolog de frunte al ortodoxiei, o
mãrturisire care dã de gândit ºi celorlalte confesiuni.
Întrebarea care mi-o pun în acest context este urmãtoarea:
„La penticostali, se citeºte Biblia tot atât de mult cât se citea pe
vremea când Cartea Sfântã era mai rar de gãsit în casele
acestora?”.
C.V.R.
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Mãrturie
Mãrturia împlinirii tãlmãcirii corecte a unei
vorbiri în limbi în Marysville, California, SUA

O minune la
Marysville
„Generaþie dupã generaþie, creºtini de pretutindeni au avut
mãrturia dragostei lui Dumnezeu prin experienþe personale.
Creºtinãtatea de azi nu mai este ce a fost odatã. Regretul nostru este
cã, deºi ºtim cã întoarcerea Domnului Isus este foarte aproape, încã
falimentãm în privinþa unitãþii ºi a tãriei în Hristos”.
Aceasta este introducerea cu care tineretul din biserica din
Marysville, SUA a invitat cu ocazia „Zilei închinãrii”, în 3 martie
2007, tineri credincioºi ºi lucrãtori din alte pãrþi, la o pãrtãºie frãþeascã
în urma celor 60 de zile de post ale tineretului ºi 30 de zile de post ale
bisericii locale pentru ca Domnul sã îi întãreascã în credinþã prin
experienþe personale, ca sã vadã prezenþa vie a Duhului Sfânt, conform promisiunilor date de Domnul Isus cã va fi cu noi pânã la
sfârºitul veacurilor, ºi cã va descoperi lucrurile viitoare.
În timpul zilelor de pãrtãºie a fost o deosebitã cercetare la cântarea
tinerilor „Doamne, cât de mare eºti”. Duhul lui Dumnezeu S-a coborât
la lucru ºi un numãr de 15 tineri au fost botezaþi cu Duhul Sfânt în
zilele acelea.
Din mulþimea manifestãrilor concrete ale Duhului Sfânt, în cele
3 zile ale pãrtãºiei finale am ales o întâmplare.

Dumnezeu se
lasã gãsit!

cu râvnã ºi viaþã sfântã.
Ele au relatat cã duminicã, dupã plecarea oaspeþilor, familia
fratelui Simon Daniel le-a trimis cu maºina ca sã ducã la cei bolnavi
mâncarea rãmasã de la masa de dragoste. Câteva secunde fata care
conducea maºina a luat ochii de la volan ºi s-a trezit pe banda opusã.
Ea a întors repede volanul spre dreapta pentru a se redresa ºi maºina
s-a rãsturnat. Maºina s-a rostogolit de 2-3 ori ºi în final a ajuns în
ºanþ. Dupã cum se vede în fotografie maºina a fost avariatã, dar
Dumnezeu a purtat de grijã celor trei fete ale fratelui Daniel Simon
ºi nici una nu a avut vreo zgârieturã.
De aceea este importantã aceastã mãrturie. Cineva a vorbit în
limbi, altcineva a tãlmãcit-o pentru Simon Daniel, iar Dumnezeu a
îngãduit sã fie demascatã intenþia vrãjmaºului. Unii vor crede, alþii
nu. Unii vor acoperi mãrturia cu filozofii, alþii o vor multiplica ºi o
vor trimite mai departe. Studiind în Universitatea din Sacramento
istoria religiilor, am vãzut clar cum mãrturiile despre lucrarea
Duhului Sfânt au fost ucise de-a lungul veacurilor. ªi totuºi ele au
existat pretutindeni.
Din exemplul celor 60 de zile de post ale tineretului se pot trage
multe învãþãturi. Simplitatea lor debordantã, trãirea prin credinþã,
harul vieþii prin smerenie ºi curãþie trupeascã ºi spiritualã spun destule.
Domnul a întins mai departe flãcãrile vii ale Duhului Sfânt ºi la
Sacramento ºi au fost botezuri cu Duhul Sfânt.
IONEL NEGRILÃ
R.A. Ministry

În timpul marilor bucurii pe care le-am experimentat toþi cei din
bisericã împreunã cu oaspeþii lor, a avut loc o lucrare deosebitã.
Vineri la ora 2 p.m. un tânãr din Detroit a avut o vorbire în limbi iar
un altul a tãlmãcit-o. Tãlmãcirea este înregistratã ºi esenþa ei este
urmãtoarea: „…Un arcaº iscusit cu o sãgeatã neagrã a vrãjmaºului
se îndreaptã spre cetatea aceasta. Þinta lui este în familia ta
Daniel…”. Se arãta în vorbire cã
diavolul nu va sta nepãsãtor dupã
revãrsarea de Duh Sfânt ºi va ataca.
Simon Daniel este tatãl a 13 copii dintre
care cel mai mic are doar 2 luni iar cel
mai mare 22 ani.
Eram în bisericã la fratele Gaode în
Sacramento când pastorul a anunþat un
grav accident de maºinã în familia lui
Simon Daniel din Marysville. Soþia ºi
cu mine am decis sã plecãm imediat la
Marysville. Încã mai erau 2 minute pânã
la închiderea programului când am ajuns
în biserica lor. Aici fraþii dãdeau slavã
lui Dumnezeu pentru cã cele douã fete
din familia Simon ºi fata pastorului Liviu
Feceu, care fuseserã implicate în accident, nu aveau nicio ranã, nimic grav.
Astfel, Dumnezeu S-a lãsat gãsit de cei
Botez în apa Dunãrii, la Zimnicea, oficiat în 22 iunie a.c. de presbiterul-evanghelist Minciunã Ion
care L-au cãutat cu post ºi rugãciune,
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Cititorii ne scriu
OBRETIN MIHAI, Arad. Este
bine cã puteþi spune (sperãm, cu
sinceritate) cã „Bunul Isus mi-a
descoperit cã viaþa aceasta chiar
ºi aici, în spatele gratiilor, poate fi
frumoasã … prin prezenþa Sa”, ºi
cã acum, în preajma eliberãrii nu
vã pare rãu cã v-aþi executat
pedeapsa. De fapt, din lunga dv.
scrisoare se poate constata cã aþi
dobândit un limbaj duvohnicesc,
ºtiind sã apreciaþi corect viaþa din
trecut ºi viaþa cu Hristos. Aºteptãm
ca Dumnezeu sã vã împlineascã
dorinþa de a ne întâlni, chiar în
acest an, într-o bisericã.
BAIAª MARIA, Sighiºoara.
Ne-a impresionat profund scrisoarea dv., al cãrei conþinut a fost
transmis ºi familiei Mihai din Portland.
SZEKELY CAROL, Luduº.
Am primit „Proverbele lui
Solomon” ºi am transmis cãrþile
conform dedicaþiilor scrise de dv.
Vã mulþumim.
MARÞIAN SIMION FELIX.
Poezia „Seceriºul” ne-a parvenit
dupã încheierea numãrului de
varã.
BANU MIHAI, Gherla, jud.
Cluj. Solicitã sprijin în rugãciune.
V-am trimis revista noastrã, calendare, o carte º.a. Poezia „O noapte”
are strofe reuºite, dar rãmâne
întrebarea: „cine este autorul?”.
HOHA NICOLAE, Rebriºoara, jud. Bistriþa Nãsãud.
Întrebãrile pe care le-aþi pus îºi
gãsesc rãspunsurile chiar în cartea
Genesa, dar trebuie sã þinem
seama cã sunt douã relatãri despre creaþie (cap. 1 ºi cap. 2).
HELER IOAN, Lipova, jud.
Arad. Mulþumim pentru scrisoarea cu date istorice.
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Dragi fraþi,
Lucrez în cadrul Poliþiei din
Beclean de 14 ani, la serviciul criminalistic, iar în data de 17 iunie a.c.
am trãit bucuria naºterii din nou, la
Biserica Penticostalã nr. 2 din
oraºul Beclean. Totodatã sunt ºi
membru al Asociaþiei Poliþiºtilor
Creºtini din România (APCR),
calitate în care vã scriu acum.
În perioada 7-10 iunie s-a des-

fãºurat la Hunedoara Conferinþa
Naþionalã a APCR, la care au
participat un numãr de 60 de
poliþiºti români (alãturi de soþii), din
totalul de 250 membri (poliþiºti
botezaþi). De asemenea am avut
reprezentanþi ai poliþiºtilor creºtini
din Olanda, Elveþia, Ungaria ºi
Republica Moldova.

NELU POENAR

