fost o zi in viaţa noastră când
Isus a bătut la uşă, dar noi eram
prea ocupaţi cu lucruri cotidiene, însă el a aşteptat; îi mulţumim din suflet pentru aceasta şi când am deschis, El
a intrat.Ne-a adus pacea şi liniştea de care
aveam nevoie,a înviat sufletele noastre şi
ne-a deschis drumul spre cer.
Ne-a scos din întuneric şi ne-a pus în lumină, ne-a dat o viaţă nouă, minunată şi
ne-a învăţat cum să trăim, cum să iubim,
ne-a oferit adevărata frumuseţe a vieţii. Ce
s-a schimbat în viaţa noastră? Totul. Relaţia
noastră, vorbirea, căsnicia noastră, dumini-

cile, care acum sunt atât de frumoase şi
pline de Cuvântul Lui Dumnezeu.
Anul acesta, pentru prima dată de Paşte
am simţit cu adevărat că Isus a înviat şi pentru noi. Acum în sufletele noastre răsună un
imn de mulţumire pentru că Dumnezeu
ne-a ales şi ne-a făcut copiii Lui. Acum ştim
să trăim şi regretăm cu toată fiinţa noastră
că nu L-am cunoscut pe Dumnezeu de la
început. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu
un copil minunat şi suntem atât de fericiţi
că El va creşte în credinţă şi ne rugăm Domnului ca atunci când va veni timpul să-i deschidă şi fetiţei noastre drumul spre cer.
Vrem să-i mulţumim Domnului că ne-a
salvat şi să-L rugăm să ne inunde sufletele
prin Cuvântul Său.
Marius şi Anca Purcaru.

„Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul
nostru! Faceţi să răsune lauda Lui! El
ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi n-a
îngăduit să ni se clatine piciorul.”
Dumnezeu are o dragoste mare faţă de
păcătoşi chiar dacă noi nu îl cunoaştem aşa
cum vrea El. Domnul ne iubeşte cu o iubire
veşnică. Am ajuns la concluzia aceasta datorită faptului că pe vremea când familia
mea nu făcea parte din poporul sfânt al lui
Dumnezeu, noi am fost feriţi de necazuri,
boli incurabile, scandaluri mari în familie,
parcă, parcă aveam ceva deosebit în felul
nostru de viaţă, dar noi nu înţelegeam faptul că stilul nostru de slujire faţă de Dumnezeu nu era plăcut în faţa Lui.
Aveam o viaţă de familie bună, dar, câteodată, mai ales duminicile erau cam plictisitoare. Aveam şi noi neînţelegeri între noi,
dar le rezolvam noi cumva, dar destul de

greu, pentru că nu ne întrebam “Oare Domnul cum ne vede?” De când L-am cunoscut
pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos, viaţa noastră s-a schimbat total, simţim
o împlinire mare şi o bucurie când venim la
casa Domnului, când ne întânim cu fraţii,
când cântăm şi ne rugăm şi-L preamărim pe
Domnul, aş cum cere El prin Cuvânt: „Înălţaţi Lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi
locuitorii pământului. Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.”
Duminicile sunt prea scurte ,dar sunt
frumoase şi pline de bucurie ;certurile abia
încep şi se şi sfârşesc repede pentru că imediat ne cercetăm ,Duhul Sfânt ne cercetează
şi aduce împăcarea înapoi.
Mulţumim Domnului pentru că ne-a
ales din rândul acestei lumi şi ne-a aşezat
într-o familie unde împlinim voia Lui.
Ştefan şi Eva Silaghi
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Căsnicia în prezenţa lui...
Adevărata frumuseţe a vieţii Viaţa cu Isus

„Te laud că sunt o făptură aşa de
minunată. Minunate sunt lucrările Tale,
şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
Trupul meu nu era ascuns de Tine, când
am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în
chip ciudat, ca în adâncimile
pământului. Când nu eram decât un
plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în
cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi
erau rânduite, mai înainte de a fi fost
vreuna din ele.“
(Psalmi 139:14-16)

E

şti o minune. Ştiai că: puse cap
la cap venele, arterele, şi capilarele unui adult ar ajunge pentru înconjurul Pământului de aproape
patru ori?
Unghiile mâinilor cresc de patru ori
mai repede decât cele ale picioarelor?
În medie o persoană are peste
1460 de vise pe an?
Continuare pag. 2
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Nu eşti destinat nicidecum pentru
pierzare, nu eşti făcut să-ţi iroseşti viaţa în
lucruri mărunte şi nici nu eşti programat
pentru iad ci ai fost destinat pentru glorie.
Dumnezeu te-a creat pentru Sine. El
vrea să împărtăşească cu tine toate bogăţiile
cerului. Când ai fost căzut în păcat a plătit
absolut totul doar să te aibă înapoi tocmai

Căsnicia în prezenţa
lui Dumnezeu

O

căsnicie împlinită şi fericită
este una dintre cele mai mari
binecuvântări ale Domnului,
binecuvântare pe care bunul Dumnezeu a
revărsat-o peste familia noastră.
O căsnicie nu poate fi fericită fără
prezenţa lui Dumnezeu deoarece El defineşte existenţa noastră pe pământ. Relaţia
de familie cere mai mult decât dragoste,
presupune înţelegere, răbdare şi ascultare.
În tumultul de probleme, în haosul de
lucruri şi oameni care ne înconjurau, sufletul nostru tânjea după dragostea cuiva
care iubeşte necondiţionat. În Isus am
găsit dragostea după care tânjeam şi neprihănirea pe care ne-o doream: „Îmi pusesem nădejdea în Domnul şi El s-a plecat

Viaţa noastră de cuplu
schimbată total după mântuire

S

untem foarte siguri că cel mai frumos dar pe care ni L-a oferit Dumnezeu în acest an şi de-a lungul
vieţii noastre până în prezent, a fost şi va
rămâne luna frumoasă de aprilie când noi am
primit cel mai frumos cadou: de a fi copiii
Lui Dumnezeu.Nu avem cuvinte şi bucurie mai mare căci în sfârşit negura şi ceaţa
de pe ochii noştri s-a ridicat. Putem spune că
altfel vedem viaţa, lucrurile din jurul nostru, multe, nu ne vine nici nouă să credem
că le-am făcut,dar mulţumim Domnului
căci pe lista Lui am fost scrişi şi noi. Slăvit
să fie Domnul! Şi azi suntem ai Lui.

pentru că te consideră o valoare.
Umblă prin viaţă conştient de ceea ce
eşti. Trăieşte din perspectiva valorii pe
care o ai în ochii Domnului. Nu uita că
eşti o minune, eşti minunea lui Dumnezeu. Spune-i Domnului cu inima
plină de recunoştinţă: Doamne, sunt o
minune, lăudat Să-ţi fie Numele!

Continuare din pag. 2

Mandibula este cel mai dur os din organism. Ştiaţi că osul hioid, aflat deasupra laringelui, susţine muşchii limbii
şi este singurul os din organism care nu
atinge nici un alt os?
Un bărbat obişnuit mănâncă în jur
de 50 de tone de alimente de-a lungul
vieţii pentru a menţine o greutate de 80
de kg. Inima pompează mai mult de 3.500
de litri de sânge în timp de o ora. De-a lungul vieţii inima bate de aproximativ 2,7
miliarde de ori. Muşchiul ochiului este cel
mai rapid din organism. El se contractă în
mai puţin de o sutime de secundă.
Atunci când v-aţi născut aveaţi 350 de
oase, iar după terminarea copilăriei 144
dintre ele s-au unit între ele.
Ştiai că eşti o minune? Psalmistul
David când a descoperit valoarea pe care o
are ca şi persoană în ochii lui Dumnezeu
şi când şi-a dat seama de complexitatea şi
frumuseţea fiinţei umane ca şi produs al
creaţiei lui Dumnezeu, a exclamat plin de
uimire şi recunoştinţă faţă de Domnul:
sunt o minune!
Doar stând aproape de Dumnezeu şi
cunoscându-L pe El ajungem să ne
cunoaştem cu adevărat pe noi înşine şi
putem înţelege scopul pe care-L are Dumnezeu cu noi.
Ştiai că eşti cea mai sofisticată
„maşinărie” din acest Univers, dotat cu o
inteligenţă mai presus decât orice altă
specie şi înzestrat cu o capacitate de determinare nemaipomenită, cu puterea de a
gândi, cu simţuri, cu sentimente, cu spirit
creator şi inovator, precum şi cu capacitatea de a stabili relaţii?
Eşti o minune. Reprezinţi coroana
creaţiunii lui Dumnezeu, eşti opera în care
Dumnezeu şi-a oglindit numele, înţelepciunea, priceperea şi măiestria. Eşti făurit din
lut amestecat şi frământat cu nemărginita
Sa dragoste peste care a suflat Duhul Său.
Cu siguranţă nu eşti nici produsul
evoluţiei şi nici al întâmplării. Eşti o minune.

Continuare din pag. 1

Ştiaţi că în medie unui om îi cad circa
56 de fire de păr pe zi? O persoană normală
este cu circa 6mm mai lungă noaptea. Corpul uman se lungeşte în timpul nopţii.
Femeile şi bărbaţii gândesc diferit. De
aceea, dacă un bărbat şi o femeie ar suferi
leziuni în aceeaşi zonă a creierului, efectele
ar fi complet diferite.
Dacă ochii noştri ar fi o cameră foto,
atunci ar fi o cameră de 120 de megapixeli.750 - 1000 ml de sânge vascularizează
creierul în fiecare minut.
Creierul uman are aproximativ 100 de
miliarde de neuroni. Cam tot atâtea stele
există în galaxia noastră.
Viteza minimă cu care circulă informaţia între neuroni este de 416 km/h.
Creierul poate rămâne în viaţă între 4 si 6
minute dacă este privat de oxigen. După
vârsta de 30 de ani, creierul pierde câte
0,25% din masă, anual. Zilnic, avem în jur
de 70 000 de gânduri. Un creier uman
generează mai multe impulsuri electrice
într-o zi decât toate telefoanele din lume.
Energia folosită de creier ar fi suficientă
pentru a aprinde un bec de 25 Watt.
Cel mai puternic muşchi al corpului
omenesc este limba. Muşchii inimii au
puterea să arunce sângele la 10 metri
înălţime în aer. Respiri în medie pe zi de
23 000 de ori. Un strănut iese din gură cu
o viteză de peste 965 km/h. Cei doi rinichi
conţin împreună aproximativ două milioane de nefroni.
Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra? Avem în jur de 5 milioane de fire de
păr pe tot corpul şi 76.000 de fire de păr
pe cap. Dacă încercaţi să vă reţineţi un
strănut, puteţi cauza spargerea unei vene în
creier sau în ceafă şi să muriţi.
Datorită fibrelor de keratină firul de păr
este mai puternic decât aluminiul şi poate
susţine o greutate de 50-100g.
Cel mai mare muşchi este latissimus
dorsi. Acesta este un muşchi plat de pe
spate care intră în acţiune în timpul
mişcării braţului.

spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a
scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a
întărit paşii.” ( Psalmii 40:1-2).
Prin bunătatea Sa nemărginită, Dumnezeu ne-a îndreptat paşii spre această
biserică, unde El ne-a pus în inimă o sete
după Cuvântul Său. Când eşti în rugăciune şi Îi împărtăseşti Domnului gândurile
tale, El îţi vorbeşte, îţi dă mustrări şi îndemnuri clare, să umbli în ascultare faţă
de El şi să rămâi tare în credinţă.
Îi mulţumim lui Dumnezeu că, dacă
înainte drumul nostru ducea spre pierzare
şi moarte, acum el duce spre mântuirea
cea veşnică, promise de Mântuitor.
Ce frumos este să umbli cu Dumnezeu! Ce frumos este să şti că El te învaţă, te mustră, dar tot El este cel care te
ţine de mână şi îţi dă biruinţă !
Sandu şi Nicoleta Ştef
De aceea ne rugăm la Domnul să fim
tari, să-I putem urma calea, să putem trăi
după placul şi Cuvantul Lui, ş la fel să facă
şi cu alţii care, din păcate nu-L cunosc îndeajuns. Romani 5:3-4 „Ba mai mult, ne
bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci
ştim că necazul adduce răbdare, răbdarea
aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa
aceasta aduce nădejdea.”
Este minunat să-L ai pe Domnul Isus cu
tine oriunde şi oricând, să ştii că eşti în mâna Lui şi nu duci lipsă de nimic, că cineva
te aude când tu strigi la ajutorul Lui.
Cât de minunat poate fi alături de Cristos, ne rugă ca să ajungem acolo, langă El
unde nu vom duce lipsă de nimic. Amin.
Costel şi Elena Neluţescu
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Isus a bătut la uşă, dar noi eram
prea ocupaţi cu lucruri cotidiene, însă el a aşteptat; îi mulţumim din suflet pentru aceasta şi când am deschis, El
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noastră, vorbirea, căsnicia noastră, dumini-

cile, care acum sunt atât de frumoase şi
pline de Cuvântul Lui Dumnezeu.
Anul acesta, pentru prima dată de Paşte
am simţit cu adevărat că Isus a înviat şi pentru noi. Acum în sufletele noastre răsună un
imn de mulţumire pentru că Dumnezeu
ne-a ales şi ne-a făcut copiii Lui. Acum ştim
să trăim şi regretăm cu toată fiinţa noastră
că nu L-am cunoscut pe Dumnezeu de la
început. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu
un copil minunat şi suntem atât de fericiţi
că El va creşte în credinţă şi ne rugăm Domnului ca atunci când va veni timpul să-i deschidă şi fetiţei noastre drumul spre cer.
Vrem să-i mulţumim Domnului că ne-a
salvat şi să-L rugăm să ne inunde sufletele
prin Cuvântul Său.
Marius şi Anca Purcaru.

„Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul
nostru! Faceţi să răsune lauda Lui! El
ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi n-a
îngăduit să ni se clatine piciorul.”
Dumnezeu are o dragoste mare faţă de
păcătoşi chiar dacă noi nu îl cunoaştem aşa
cum vrea El. Domnul ne iubeşte cu o iubire
veşnică. Am ajuns la concluzia aceasta datorită faptului că pe vremea când familia
mea nu făcea parte din poporul sfânt al lui
Dumnezeu, noi am fost feriţi de necazuri,
boli incurabile, scandaluri mari în familie,
parcă, parcă aveam ceva deosebit în felul
nostru de viaţă, dar noi nu înţelegeam faptul că stilul nostru de slujire faţă de Dumnezeu nu era plăcut în faţa Lui.
Aveam o viaţă de familie bună, dar, câteodată, mai ales duminicile erau cam plictisitoare. Aveam şi noi neînţelegeri între noi,
dar le rezolvam noi cumva, dar destul de

greu, pentru că nu ne întrebam “Oare Domnul cum ne vede?” De când L-am cunoscut
pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos, viaţa noastră s-a schimbat total, simţim
o împlinire mare şi o bucurie când venim la
casa Domnului, când ne întânim cu fraţii,
când cântăm şi ne rugăm şi-L preamărim pe
Domnul, aş cum cere El prin Cuvânt: „Înălţaţi Lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi
locuitorii pământului. Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.”
Duminicile sunt prea scurte ,dar sunt
frumoase şi pline de bucurie ;certurile abia
încep şi se şi sfârşesc repede pentru că imediat ne cercetăm ,Duhul Sfânt ne cercetează
şi aduce împăcarea înapoi.
Mulţumim Domnului pentru că ne-a
ales din rândul acestei lumi şi ne-a aşezat
într-o familie unde împlinim voia Lui.
Ştefan şi Eva Silaghi

Adevărata frumuseţe a
vieţii - Viaţa cu Isus
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Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu biblic
Vineri
- ora 18 - Grupul de rugăciune al
tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

EŞTI O MINUNE
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Căsnicia în prezenţa lui...
Adevărata frumuseţe a vieţii Viaţa cu Isus

„Te laud că sunt o făptură aşa de
minunată. Minunate sunt lucrările Tale,
şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
Trupul meu nu era ascuns de Tine, când
am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în
chip ciudat, ca în adâncimile
pământului. Când nu eram decât un
plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în
cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi
erau rânduite, mai înainte de a fi fost
vreuna din ele.“
(Psalmi 139:14-16)

E

şti o minune. Ştiai că: puse cap
la cap venele, arterele, şi capilarele unui adult ar ajunge pentru înconjurul Pământului de aproape
patru ori?
Unghiile mâinilor cresc de patru ori
mai repede decât cele ale picioarelor?
În medie o persoană are peste
1460 de vise pe an?
Continuare pag. 2

