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... biruința pe care El ne-a dat-o în 2019. Slăvit să fie Domnul pentru toată dragostea cu 

care ne-a protejat și întărit și în acest an pe care tocmai l-am încheiat. Fie acest lucru spre 

încurajarea noastră și de asemenea, să nu uităm să fim și noi, la rândul nostru, o încurajare 

pentru cei din jur. 

 

... copilașii care au fost aduși la binecuvântare în luna decembrie: Filip Benga, Hanna Curea 

și Mara Filip. Harul Lui să fie cu ei și familiile lor! 

 

 

... familiile îndoliate a celor care au trecut la Domnul în luna decembrie: Ionel Meici,     

Raveica Silaghi și Ștefan Criste. Fie speranța revederii o mângâiere pentru cei rămași! 

 

"Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!"  

(2 Tesaloniceni 3:16)  

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL  

MARȚI 

JOI 

DUMINICĂ 
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Dar acum iată că Lumina a 

venit în lume și a adus 

speranță, a luminat inimile 

celor care erau gata să as-

culte. Această Lumină lu-

minează în întuneric și în-

tunericul nu a biruit-o. A 

biruit păcatul și moartea, și 

încă moarte de cruce. Isus te 

iubește într-un mod deosebit. 

Ne aflăm uneori într-un 

impas chiar și în relația     

noastră cu El. Uneori cădem 

și nu ne mai simțim puternici 

pentru a fi statornici pe cale. 

Dar tocmai în slăbiciunile 

noastre vom cunoaște cu 

adevărat harul și inima Lui. 

Acolo, în valea umbrei 

morții, cunoaștem cine este El 

și cine suntem noi. 

Nu pot să îți doresc altce-

va, decât ca inima ta, sufletul 

tău și duhul tău să fie veșnic 

îndrăgostite de Hristos Isus. 

El e Cel mai mare și Cel mai 

minunat. El e extraordinar de 

frumos și Lumina Lui lu-

minează pe orice om venind 

din lume. Dragostea Lui    

întrece orice pricepere, orice 

înțelegere omenească. 

Dragostea Lui cucerește 

inimi încă din vechime. Iar în 

nopțile tăcute, când inima ta e 

rănită sau dezamăgită, Cerul 

îți ascultă rugăciunile, iar 

iubirea te va găsi. 

Mă rog ca Domnul să   

restaureze complet viața ta. 

Mă rog, mai presus de toate, 

ca El să facă să strălucească 

fața Lui peste tine. El să ți se 

descopere într-un mod cât 

mai personal și mai profund. 

Mă rog ca El să îți fie gândul 

de dimineață și gândul de 

seară. Inima ta să bată pentru 

El în fiecare clipă, iar sufletul 

tău să zâmbească doar atunci 

când te gândești la El.  

          Mă bucur atât de mult că această scrisoare izvorâtă din inimă 

a ajuns în mâinile tale. Uitându-te în trecut, ai dus atât de multe 

lupte pe care doar tu le cunoști. Ai vărsat lacrimi ce au fost 

numărate în Cer, de către Dumnezeu. Ai avut suspine ascunse în 

miez de noapte sau într-un amurg, poate. Ai căutat răspunsuri o 

vreme și ai crezut că ele întârzie să apară. Și nicicând trecerea 

timpului nu părea mai apăsătoare. A fost un timp când ai simțit că 

Cerul tace și un timp în care ai simțit nevoia să fii singur/ă.  

Au fost nopți care îți nelinișteau sufletul și întrebări fără răspuns.  

Un timp... o vreme ... 

DIANA POP 
     Fratele Criste Ștefan s-a născut în 

12 martie 1942, în comuna Dobra, 

județul Hunedoara, din părinții Cristea 

Gheorghe și Elena, familia Cristea 

având 6 copii, 2 băieți și 4 fete: 

Mărioara, Dorica, Nelu, Ștefan  

(el fiind al patrulea 

născut), Lenuța și 

Felicia. 

      Primele 7 clase le-a 

făcut în comuna natală 

Dobra, iar în anul 1958 

a venit în Timișoara, 

unde a urmat cursurile 

Școlii Profesionale 

CFR, apoi Liceul Nr. 1 

din Timișoara.  

       În 25 septembrie 

1960 a încheiat legă-

mânt cu Domnul în apa 

botezului, în Biserica 

Penticostală Roșcari, iar înainte de 

aceasta a primit botezul cu Duhul 

Sfânt. 

      S-a căsătorit în 15 septembrie 

1966 cu sora Dorica, în biserica de pe 

strada Mangalia. Împreună au avut 7 

copii: Lidia, Ștefan, Monica, Angela, 

Dorina, Daniel și Adrian, 17 nepoți și 

2 strănepoate, toți fiind credincioși 

Domnului.  

     Fratele Ștefan Criste a slujit cu 

profundă pasiune și dragoste pentru 

Domnul, implicându-se acolo unde a 

fost nevoie, iar în anul 

1991 a fost ordinat ca 

slujitor în Biserica Elim 

din Timișoara. A slujit 

până în ultima clipă, cu 

aceeași dedicare și entu-

ziasm din tinerețe.  

     În data de 30 decem-

brie 2019, Domnul l-a 

chemat în odihna 

cerească.  

      Avem încredere că 

despărțirea noastră va fi 

doar pentru o vreme  și 

ne vom revedea cu toții 

în Împărăția Tatălui. 

     Fie ca Dumnezeu să reverse 

mângâiere și pace peste familia 

îndoliată și să ne dea putere tuturor să 

sfârșim alergarea pe pământ cu bine, 

slujindu-L pe Domnul cu dedicare și 

credincioșie! 

IN MEMORIAM 
Urăm 
La mulți ani! 

în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere săptămâna 
viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 5 IAN. | 

Albert Costea 
Amos Bogdan 
Cristian Buzea 
Jani Kardos 
Maria Ciurcanu  
 
|   LUNI 6 IAN. | 

Ionel Rus 
Maria Costencu  
 
|   MARȚI 7 IAN. | 
Elisei Creac 
Marco Birda  
 
|   MIERCURI  8 IAN.   | 
Claudia Țintoi 
Emilia Asofronie 
Florin Petrescu 
Ramona Fărcuț  
 
|   JOI 9 IAN.   | 
Dorel Hârțaucă  
Elisei Ursan  
 
|   VINERI 10 IAN.   | 
Ionel Velciov  
Matei Popa 
Magdalena Ban 
Veronica Capota  
 
|   SÂMBĂTĂ 11 IAN.   | 
Roxana Avramescu 
David Oneț  

 
 "Și să cunoaşteţi 

dragostea lui  Hristos, 

care întrece orice 

cunoştinţă, ca să ajungeţi 

plini de toată plinătatea 

lui Dumnezeu."  

(Efeseni 3:19) 

 

Mă rog ca singurul tău scop să fie     

cunoașterea Lui și slujirea pe care tu o 

poți oferi, desigur, prin harul Său. Mă 

rog ca El să îți dea claritate în luarea 

decizilor. El să îți fie desfătarea. Duhul 

Domnului să fie alături de tine în tot 

ceea ce vei face, călăuzirea Lui să te 

însoțească la fiecare pas. Mă rog ca El 

să te întărească la vreme de încercare și 

El să fie stânca ta. Îmi doresc ca toate 

binecuvântările cerești și pământești să 

se reverse asupra ta, ca o ploaie caldă de 

primăvară. Și mă rog ca doar în 

prezența Domnului inima ta să înflo-

rească.  
continuare în pag. 3  

continuare din pag. 2  


