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Vã recomandãm...
Colecþia „Oameni mari din Cuvântul lui Dumnezeu” cuprinde 8 titluri:
1. Isus - cel mai mare
Om din istorie
2. Iov - un om al
rãbdãrii eroice
3. Moise - un om al
dedicãrii altruiste
4. Pavel - un om al
harului ºi al tãriei
de caracter
5. Ilie - un om al
modestiei ºi
al curajului
6. Iosif - un om al
integritãþii ºi al
iertãrii
7. Estera - o femeie
îmbrãcatã cu
tãrie ºi slavã
8. Relatãri fascinante
din viaþa unor personaje uitate
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Ascultã cu inima

Nr. 6

Buletinul Cultului Creºtin Penticostal

„Aþi primit voi Duhul Sfânt când aþi crezut?”
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Cuvântul

„...cercetaþi toate lucrurile,
ºi pãstraþi ce este bun.”
1 Tesaloniceni 5.21

Eugen Jugaru

Cincizecimea atunci ºi acum
„ªi Eu voi ruga pe Tatãl, ºi El vã va da un alt Mângâietor,
care sã rãmânã cu voi în veac; ºi anume,
Duhul adevãrului pe care lumea nu-l poate primi,
pentru cã nu-L vede ºi nu-L cunoaºte;
dar voi Îl cunoaºteþi, cãci rãmâne cu voi, ºi va fi în voi.”
Ioan 14.16-17
Doru Cîrdei

Înseteazã, vino, bea, curgi!
Cristian Dragomir

Se cautã un vinovat
Primul post creºtin de radio apãrut dupã 1990, Radio
Vocea Evangheliei este proprietatea cultelor evanghelice din
România, iar în prezent emite pe 9 staþii FM - în cele mai mari
oraºe din România (conform hãrþii), pe satelitul Sirius - în
www.rvei.ro..
Europa ºi pe Internet - la www.rve.ro ºi www.rvei.ro
Prin emisiunile sale, RVE doreºte sã-i atingã pe toþi cei
flãmânzi ºi însetaþi dupã neprihãnire. ASCULTÃ CU INIMA!
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