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... putere de rugăciune. Haideți să cerem de la Domnul puterea de a sta zilnic în părtășie cu 

El, de a ne lăsa toate poverile pe Brațul Lui de Tată și să-L rugăm, de asemenea, să ne ajute 

să nu renunțăm la a ne ruga, atunci când parcă am obosit să o facem sau răspunsul Lui pare 

să întârzie... 

 

... Radio Vocea Evangheliei. Fie ca Domnul să binecuvânteze întrega echipă de la radio,    

să-i întărească, și să continue să reverse, prin intermediul ei, belșug de bucurie și mângăiere 

tuturor ascultătorilor.  

 

"Rugaţi-vă neîncetat." (1 Tesaloniceni 5:17) 
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PROGRAM SĂPTĂMÂNAL   

LUNI 
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DUMINICĂ 

19-21 Seara de Tineret 

18-20 Rugăciune 

19-21 Întâlnire studenți 

18-20 Studiu biblic 

18-20 Întâlnire liceeni 

09-12 |18-20 Evanghelizare 
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    De câte ori ai avut ochii în lacrimi de bucurie, căci bucuria Duhului Sfânt 

a umplut inima ta? Dar lacrimi care s-au scurs în nopți umplute cu rugă-   

ciune? Vedem, poate de multe ori, biruințele celor din jur și ne bucurăm 

pentru ei și ne întrebăm în inima noastră: "Doamne, dar eu când?",  

uitând adesea că și cei ce se bucură de biruință, au dus lupte despre care 

noi nu vom ști niciodată. 

      Sunt dureri despre care ne este 

teamă să vorbim, sau avem răni și cre-

dem că sunt vindecate. Ducem lupte și 

glasul Celui ce dă biruința nu se aude, 

pașii Celui care era cu mine nu se mai 

zăresc și mângâierea Lui întârzie să 

apară.  

      

      Credem în inima noastră că El nu 

este cu noi. Dar în acele momente, în 

care simțim că oasele ni se usucă și su-

flarea de viață se stinge, El ne duce pe 

ale Sale brațe și în palme ne sădește 

nădejdea. El aude glasul inimilor noas-

tre, El aude și vede situația noastră și tot 

El ne mângâie , iar pașii Lui sunt cu noi. 

 

El nu pleacă, fiindcă atunci când pleca 

spre moarte S-a gândit la mine și la tine, 

S-a gândit că te iubește și că bucuria din 

Cer ar fi mai mare, alături de tine. S-a 

gândit că zâmbetul tău va lumina mai 

frumos în prezența Tatălui. El a vrut să 

cunoști slava și gloria Lui, și nicicând să 

nu mai cunoști întristarea, atunci când 

vei fi biruit totul prin El și cu El. 

Diana Pop 

Avem bucuria de a vă anunța că vor 
reîncepe întâlnirile grupului de 

apologetică, sub coordonarea fratelui 
Sorin Coldea. 

 
Următoarea întâlnire va avea loc 

sâmbătă, 15 februarie, de la ora 17, în 
sala de evenimente. 



Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul  
celor care își serbează  
ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 
 
 
|   DUMINICĂ 9 FEB. | 

Miriam Petrovici 
 
|   LUNI 10 FEB. | 

Alessia Frenţi 
Alessia Surugiu 
Carmen Semerean 
Daniel Puşcaşu 
David Mezei 
Devis Alăzăroae 
Diana Pop 
Ionatan Giuchici 
Marius Bogdan 
Matthias Drăgoi 
 
|   MARȚI 11 FEB. | 
Ruben Petrescu 

 
|   JOI  13 FEB.   | 
Dragoș Both 
Marian Karabencsov 
Rebecca Porumbel 
Ruben Boartăș 
 
|   VINERI 14 FEB.   | 
Abigail Vițan 
Andreea Fiț 
Delia Giurgiu 
Gloria Meici 
Iosua Mureșan 
 
|   SÂMBĂTĂ 15 FEB.   | 
Andreea Silaghi   

"Deci, ca unii care, prin 

ascultarea de adevăr,  

v-aţi curăţit sufletele  

prin Duhul ca să aveţi o 

dragoste de fraţi 

neprefăcută, iubiţi-vă cu 

căldură unii pe alţii din 

toată inima."  

(1 Petru 1:22) 
A.P. A. A. 

Î N   R U G Ă C I U N E   P E N T R U   F A M I L I I L E  B I S E R I C I I  

     Din marea familie a Domnului de la   Poar-

ta Cerului face parte și familia Tudose: Dani 

și Olivia, împreună cu copiii lor - Maria,  

Andrei și Matei. Dani și Olivia formează o 

familie din anul 2010. Dumnezeu a ales să Își 

arate puterea în viaţa lor și să Se apropie de ei 

în multe moduri, astfel că în anul 2015 Olivia 

a ales să încheie legământ cu Domnul, iar în 

anul următor, Dani a făcut același pas. De 

atunci, ei se bucură de o viaţă binecuvântată și 

își pun toată încrede-

rea în Dumnezeu. 

      Familia Tudose 

participă cu bucurie la 

părtășiile bisericii și 

declară că cel mai de 

preţ în viaţa lor este 

Domnul Isus. Olivia a 

participat la grupele 

de copii de la Școala 

Duminicală, iar copiii 

sunt implicaţi în toate 

activităţile destinate lor. În viața de zi cu zi, 

familia Tudose este în slujba cetățeanului țării: 

ambii sunt polițisti de frontieră.  

      “Dumnezeu a avut mari lucrări în familia 

noastră. Cel mai mult a lucrat la inimile  noas-

tre, prin copiii cu care ne-a binecuvântat. 

Însărcinată cu Maria, doctorul, deși la primul 

control a spus că este totul bine, la 

următoarea vizită a spus că nu mai vede acti-

vitate cardiacă și că ar trebui întreruptă 

sarcina. Locuiam în Oravița. Am făcut pro-

gramare la Timișoara și tot drumul m-am ru-

gat cu putere: Doamne, tu ești Medicul suprem 

și știu că Tu poți pune viață acolo unde nu 

există viață și Tu poți face ca ini-mioara be-

belușului să bată. Și inima ei a bătut! Apoi 

Dumnezeu ne-a întors privirea spre El atunci 

când Andrei a făcut septicemie la 1 an și 2 

luni. Deși medicii nu i-au dat  nicio șansă de 

supraviețuire, Dumnezeu s-a îndurat de noi și 

această întâmplare i-a făcut și pe medici să 

exprime că Andrei este o minune! Dumnezeu a 

îngăduit ca Andrei sa treacă prin multe expe-

riențe neplăcute, pentru ca noi, părinții lui, să 

recunoaștem că există un Dumnezeu mare și 

puternic, care ne iubește și să Îl alegem ca 

Domn și Mântuitor. Apoi, însărcinată cu    

Matei, medicul a spus 

că vede un marker a 

cărui valoare indică o 

boală gravă, așa că 

sugerează să mă gân-

desc la avort. Deși 

acest lucru era exclus, 

în tot acest timp        

ne-am rugat cu putere 

și cu plânset, ca 

Dumnezeu să schimbe 

acel marker. După 2 

săptămâni, spre surprinderea medicului, totul 

a fost perfect, și pe 05.07.2019 am născut un 

copil sănătos, pe Matei, o mare binecuvântare. 

      Versetul familiei: Psalmul 50:15-  

"Cheamă-Mă în ziua necazului și Eu te voi 

izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi." 

      Motive de rugăciune: “Dumnezeu să ne 

dea înțelepciune să ne creștem copilașii în 

Cuvântul Său și să Se îngrijească de sănăta-

tea trupească a lui Andrei, în special de 

ochișorii lui.” 

      Astăzi și întreagă săptămâna viitoare dorim 

să ne rugăm pentru familia Tudose. Domnul să 

Se îngrijească de toate nevoile lor aici pe 

pământ şi să le fie alături la fiecare pas! El să-i 

ajute să rămână o binecuvântare pentru cei din 

jur și pentru Biserică! 

 

   Crezi în Dumnezeu, dar când 

vine vorba să spui altora despre 

El, preferi să nu o faci, din cau-

za a ceea ce vor zice oamenii 

sau cum vor reacționa? 

   Dacă am conștientiza cât de 

real este iadul, și dacă ne-ar 

păsa cu adevărat de sufletele 

celor dragi, oare am mai sta tot 

la fel de pasivi, când vine vorba 

de evanghelizarea lor?  

   Crezi în El, dar nu crezi cu 

adevărat că rugăciunea are 

putere? 

    Mulți creștini atei găsesc o 

grămadă de motive ca să nu se 

roage, cum ar fi că nu cred cu 

adevărat că Dumnezeu îi as-

cultă sau că se plictisesc dacă 

trebuie să se roage mai mult de 

2 minute, uitând așa de des că 

El iubește rugăciunile aduse de 

oameni care recunosc că nu pot 

să facă nimic singuri, și Îi cer 

ajutorul. Sau, tu crezi în 

Dumnezeu, dar tot mai susții că  

 

nu te poți schimba deloc?  

    Adevărul e că pentru om, 

schimbarea pare de multe ori 

chiar imposibilă, dar nu și 

pentru Cel care e deasupra 

oricărui lucru. Renunță la orice 

justificare și la minciunile Sa-

tanei și lasă-L pe Cel care are 

toată puterea, să te înconjoare 

cu ea în slăbiciuni.  

    Cred cu tărie că este o carte 

în care, mai mult ca sigur, ne-

am regăsit măcar o dată, care ne 

pune pe gânduri și ne schimbă 

modul în care vedem viața de 

credință.  

   O recomand, din toată inima, 

oricărui creștin care vrea să iasă 

din tiparele creștinismului im-

puse de ceilalți și să pășească 

spre o credință bazată pe     

Cuvântul Lui! Dacă vrei să vezi 

ce trebuie să faci ca să ajungi să 

fii un creștin de linia a treia, 

citește-o și pune în practică 

învățăturile din ea! 

Cristina Pelihaci 

   O carte care pune accentul pe trăi-

rea unei vieți de credincios autentic, 

având la bază versetul: “Ei se laudă 

că-L cunosc pe Dumnezeu, dar cu 

faptele Îl tăgăduiesc” - Tit 1:16a.  

O carte care vrea să ne spună că se poate ca, de multe ori, 

viața pe care o trăim să nu fie pe aceeași undă cu mesajul pe 

care vrem să-l transmitem acestei lumi. Iată câteva ilustrații 

despre capitolele ei: 

C R A I G  G R O E S C H E L  

R E C E N Z I E  D E  C A R T E  


