TIMPUL TĂU CONTEAZĂ

“Soarta mea este în mâna Ta…”
(Psalmul 31:15)
Se spune: “Timpul înseamnă bani”,
dar cred că ar trebui să medităm la
această propoziţie, pentru că timpul a
devenit mult mai preţios în vremea de
astăzi decât banii. Desigur, cu ajutorul
maşinilor şi a tehnicii moderne obţinem
timp din belşug, sau mai bine zis mai
scurtăm din munca noastră care ne-ar
lua mai mult timp pentru un anumit
lucru, dar trebuie să recunoaştem că el
nu poate fi economisit. Hartmut Rosa,
profesor la universitatea Friedrich Schiller din Jena, scria: ”Deoarece trăim
într-un mediu supradinamic, în care
posibilităţile şi ocaziile, dar şi solicitările se schimbă mereu, trebuie să alergăm tot mai repede, pentru a ne menţine poziţia. Cine nu aleargă, nu mai
este la curent cu îmbrăcămintea, ideile
şi opiniile.”
Cine îşi caută satisfacţia vieţii sale în
“a fi la curent” nu este un vânător, ci un
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EDITORIAL
vânat. Cât de liniştitor este gândul să
ştim în această perioadă de timp, care
devine tot mai presantă, că viaţa pe pământ nu prezintă totul şi că nu trebuie
să alergăm după bunurile acestui timp.
Pacea şi mulţumirea sunt oferite de
Dumnezeu. Cheia spre fericire este încrederea în Cel care ne-a dat viaţă. Timpul nostru este în mâinile Sale. El
decide începutul şi sfârşitul vieţii noastre. Nimic altceva nu oferă vieţii noastre
linişte deplină, decât încrederea în
Dumnezeu.
Preluat din revista Sămânţa Bună

PENTRU NIMIC ÎN LUME
Pentru nimic în lume nu-ţi vinde trei comori: Veghează-le mai harnic, urmează-le mai sfânt.
Credinţa şi nădejdea şi dragostea dintâi
Pentru nimic în lume să nu laşi trei virtuţi:
Chiar dacă pentru ele-ar trebui să mori,
Smerenia, înfrânarea şi pacea în Hristos.
Fă totul pân' la moarte cu ele să rămâi.
Şi-atunci cu cât trec anii mai mulţi şi mai
Pentru nimic în lume să nu uiţi trei porunci: plăcuţi
Cu-atât rodul vieţii va creşte mai frumos.
Virtutea, ascultarea și-ntâiul legământ
Cu cât mai mulţi le calcă, cu-atât mai mult
Valentin Popovici
atunci
Anunţuri
Biserica Creştină Baptistă
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Marți ora 17.00 Cursuri chitară și vioară
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale,
Doamne!”
Psalmi 4:6b

pastor Daniel Chereji

ACASĂ CUM
EŞTI ?
„Mă voi purta cu înţelepciune pe o
cale neprihănită. – Când vei veni la
mine? – Voi umbla cu inima fără
prihană în mijlocul casei mele.“
Psalmi 101:2
Serios interesat de o viaţă de sfinţenie
mai profundă, psalmistul trece în revistă
toate relaţiile sale posibile, angajându-se
înaintea Domnului să le trateze pe fiecare
dintre acestea cu maximă responsabilitate.
Este interesant de observat că în or-

DIN CUPRINS:
pag. 3

Rugăciunea „Tatăl Nostru„
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Pentru nimic în lume

dinea priorităţilor pe care intenţionează
să le revizuiască, el aşează în capul listei,
relaţia cu propria familie.
Psalmistul a ştiut că orice tentativă de
a părea mai bun, mai neprihănit sau mai
sfânt în ochii oamenilor, va fi sortită eşecului dacă nu va încerca mai întâi să îşi
dovedească neprihănirea şi sfinţenia în
mijlocul familiei sale.
Există uneori, chiar şi printre cei care
se numesc credincioşi, tentaţia ca aspectul vieţii de sfinţenie în familie să fie neglijat.
Este adevărat că ceea ce se întâmplă
în interiorul familiilor este mai puţin vizibil, cel puţin pe moment, pentru cei din
afară. Însă, mai repede decât ne aşteptăm,
consecinţele trăirii unei vieţi spirituale
superficiale în familie, nu vor întârzia să
îşi arate faţa urâtă şi nimicitoare.
În realitate, un om care încearcă
să trăiască o viaţă accep- Continuare pag. 2

iubim pe cei mai apropiaţi ?
Probabil când eşti în prezenţa altor
oameni, viaţa ta pare rezonabilă, dar
acasă cum eşti ?
Te-ai angajat să te sfinţeşti pentru
Domnul, astfel încât familia să vadă
în tine un om ireproşabil din toate
punctele de vedere? Umbli în mijlocul
familiei tale, cu integritate, cu neprihănire, cu blândeţe, respect, spirit de slujire
şi dragoste? Ştii că de felul în care te
porţi cu cei de lângă tine, cu soţia, cu soţul, cu părinţii sau cu copiii, depinde dacă Dumnezeu îţi ascultă sau îţi împiedică
rugăciunile?
Când vrem să facem ordine în viaţa
noastră de credinţă, când dorim să ne
apropiem mai mult de Domnul şi când
intenţionăm să creştem în sfinţenie, să nu
uităm că lucrurile acestea trebuie să fie
vizibile mai întâi de acasă.

Continuare din pag. 1

tabilă şi aparent corectă şi armonioasă,
vizibilă doar pentru cei din cercul lui de
apropiaţi, ignorând viaţa de sfinţenie şi
umblare cu Domnul în sânul familiei
sale, este un om superficial, ipocrit şi interesat să îşi salveze doar imaginea şi
aparenţele, nicidecum să dezvolte un caracter mai asemănător cu Domnul Isus.
Cu toţii trebuie să ştim că din perspectiva relaţiilor cu oamenii, pocăinţa
nu începe nici de la biserică şi nici de pe
stradă, ci pocăinţa începe de acasă, din
sânul familiei.
Dacă nu sunt pocăit acasă, nu sunt
pocăit deloc. Dacă nu sunt în stare să fiu
exemplu de trăire, vorbire şi purtare pentru cei din familia mea, nu voi fi exemplu
pentru nimeni.
Se presupune că membrii familiei fiecăruia dintre noi sunt persoanele pe care
le iubim cel mai mult. Cum vom putea
să-i preţuim, să-i respectăm şi să-i iubim
cu dragostea lui Cristos pe cei mai de departe de noi, dacă nu suntem capabili să-i

pastor Daniel Chereji

CREDINŢA MEA NU-I PE NISIP (1891)
timp să studieze literatura engleză, să
”Vă îndemn să luptaţi pentru credinţa
scrie şi să cânte. Câteva dintre versurile
care a fost dată sfinţilor o dată pentru
ei au ajuns la profesorul John R. Swetotdeauna!” Iuda 1:3
ney, care i-a scris să continue să comLidie H. Edmunds s-a născut pe data
pună versuri şi să i le trimită, iar el urma
de 28 iunie 1851 în Philadelphia, Pennsă le pună pe melodie. Când s-au adunat
sylvania, şi a fost educată la Şcoala Norsuficient de multe, Sweney şi William J.
mală de fete din oraşul natal. După ce a
Kirkpatrick s-au ocupat de publicarea
absolvit, a devenit profesoară la aceeaşi
lor într-o carte de imnuri. Astăzi, cel mai
şcoală. Viaţa ei a luat o întorsătură radicunoscut imn compus de ea este
cală când s-a îmbolnăvit şi a fost ţintuită
”Credinţa mea nu-i pe nisip”, care spula pat, având dureri aproape insuportane:
bile de spate. (Unul dintre descendenţii
ei povesteşte că această durere de spate
Credinţa mea nu-i pe nisip,
i s-a tras de la o lovitură primită la şcoaclădită-n forme seci,
lă de la unul dintre elevi, care a lovit-o
Ci e în Salvatorul meu,
cu o bucată de cărămidă în spate.)
în El mă-ncred pe veci.
În timpul şederii ei la pat, Lidie a avut
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RUGĂCIUNEA ,,TATĂL NOSTRU”
Rugăciunea ,,Tatăl nostru” ne-a fost lăsată nouă de către Domnul Isus cu scopul de a ne învăţa cum să ne rugăm, ce
să Îi cerem şi pentru ce să Îi mulţumim,
aducând şi slavă la adresa Sa!
În zilele noastre rugăciunea ,,Tatăl
nostru” este rostită mai degrabă în mod
formal şi mecanic, departe de a fi izvorâtă din adâncul inimii noastre sincere,
de aceea noi, în calitate de copii ai lui
Dumnezeu, născuţi din nou şi spălaţi în
sângele Său avem datoria de a ne cerceta
mereu când rostim cuvintele rugăciunii.
De aceea să nu spui rugăciunea ,,Tatăl
nostru” dacă:
Tată, dacă nu te comporţi ca un fiu în
fiecare zi!
Nostru, dacă eşti închis în egoismul tău!
Care eşti în ceruri, dacă crezi că nu te
poate vedea.
Sfinţească-se Numele Tău, dacă prin
viaţa ta nu-l reprezinţi cu cinste!
Vie împărăţia Ta, dacă o confunzi cu
succesul material!
Facă-se voia Ta, dacă eşti preocupat numai de planurile tale!
Sfinţească-se numele Tău, dacă prin
continuare din pagina 2

Al Său sfânt sânge e de-ajuns
să spele-al meu păcat,
Destul că-n locul meu Isus
a fost crucificat.
Probabil că dacă Lidie nu ar fi stat la
pat, nu ar fi compus niciodată imnurile
care au adus alinare atâtor suflete, de-a
lungul anilor. În ciuda problemelor de
sănătate, ea s-a implicat foarte mult în
conducerea Şcolii Duminicale şi a devenit supraveghetoarea „Casei Copiilor
Fără Prieteni" din nordul Philadelphiei.

viaţa ta nu dovedeşti aşa!
Facă-se voia Ta … dacă nu o accepţi
când nu-ţi convine!
Precum în cer aşa şi pe pământ, dacă
nu trăieşti principiile Cerului aici pe
pământ!
Pâinea noastră cea de toate zilele…
dacă nu te gândeşti la cei înfometaţi!
Ne iartă nouă greşelile noastre… dacă
păstrezi ranchiună pe fratele tău.
Nu ne duce pe noi în ispită… dacă ai
de gând să păcătuieşti în continuare!
Căci a ta este împărăţia, puterea şi
slava, dacă nu recunoşti toate acestea!
Amin dacă nu iei în serios cuvintele din
rugăciunea “Tatăl nostru!”
Adelina Silaghi
Mai târziu s-a mutat la Biserica Prezbiteriană Calvinistă, făcând aceeaşi slujbă
şi având la un moment dat o clasă de
aproape 200 de copii.
Lidie H. Edmunds a murit în ziua de
24 aprilie 1920 în Philadelphia
Voi cânta doar despre Isus: istorisiri
despre compunerea imnurilor sacre
de Bebe şi Bianca Ciauşu
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