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„Copil în 

Credinţă” 
1 Timotei 2:2 ... „către Timotei, adevăratul meu copil 

în credinţă: har, îndurare şi pace de la Dumnezeu, 

Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!” 

Departamentul de Tineret Regional Penticostal Regiunea 7 Ineu – 

Arad 

Susținut de către  

Asociația 

Timotei Ineu 

 

 

Aprilie 

NR. 

II 
Apariţie 

Bimestrială 

 

Departamentul de Tineret Regional Penticostal -  Regiunea 7, face parte 

din structura judeţeană de tineret al Comunităţii Regionale Penticostale 

Arad,  formată din 8 regiuni/zone administrative! 

 Regiunea 7 este compusă din tineretul a 15 biserici penticostale, 

respectiv: Betania Ineu, Eben-Ezer Ineu, Mocrea, Iermata, Chier,  

Spernața Târnova, Nadăş, Bocsig, Filadelfia Beliu, Rogoz, Stoineşti, 

Berechiu, Gurba, Şicula, Agrijul Mic! 

Echipa liderilor de tineret, în prezent 14 lideri, împreună cu tineretul 

adunărilor locale formează Departamentul de Tineret Regional 

Penticostal, din regiunea 7, având centru reprezentativ INEU! 

DTRP7INEU, trece în revistă cele mai  importante informaţii, de interes 

regional, pentru toţi tinerii creştini, prioritar fiind tineretul penticostal!   

 

Revista „Copil în Credinţă”, este publicaţia oficială a DTRP7INEU- Asociația Timotei Ineu 
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Prima adunare penticostală s-a înființat la Mocrea prin jurul anilor 1930. Ineu era filială atașată 

comunității Mocrea. Păstor era un frate din Bocsig, pe nume Novacuț. Prin anii 1970 – 1972, fratele Mircea 

Roman de la Sebiș, fiind ales păstor județean, predă adunarea penticostală din Ineu, păstorului Domșa 

Gheorghe. Atunci adunarea se afla pe strada Mihail Kogălniceanu, din cartierul Traian (Colonie). Biserica 

se bucura de credința în Domnul Isus Cristos, unindu-se în această credință, cu dragoste la adunare, 

conform primei biserici din Ierusalim, cum ne este prezentat în pasajul din Faptele Apostolilor, cap. 2, 

versetele 42-47. În acea vreme, nemulțumirea din punct de vedere material, al localului necorespunzător și 

a propietarului care vroia să vândă localul în care ne desfășuram activitatea, ne-a creat mari dificultăți cu 

majorarea prețului, în vederea măriri taxei în cazul în care achiziționăm terenul. În anul 1975, familia Mariș 

Solomon se mută din Târnova la Ineu, datorită serviciului, făcându-se membri în locația de mai sus. În 

adunare erau pe atunci aproximativ 50 de membrii majori. Conducerea bisericii era formată din frații: 

Zdremțan – conducător, Ile Gheorghe și Crăciun Macarie. În momentul când fratele Mariș devine membru, 

este ales secretar. În jurul anilor 1980, s-a reușit achiziționarea unui nou local ridicat în roșu, pe strada 

Aurel Vlaicu, numărul 5, locație actuală. Având în vedere situația din țară, o vreme a dărâmării locașurilor 

de cult, pentru a face loc visului comunist de a crea o lume nouă, la Ineu, Dumnezeu a dat o mare 

bineucvântare de a construi un locaș în care credincioșii să se adune pentru gloria Lui Dumnezeu. Domnul 

lucra în biserică și în Orașul Ineu conform cu pasajul din Scriptură aflat în Faptele Apostolilor, capitolul 2 

cu versetul 46. Datorită acestei mari binecuvântări, din partea Lui Dumnezeu, poporul se înmulțea, astfel 

încât localul devenea neâncăpător; drept urmare, conducerea adunării, în anii ce au urmat, a trebuit să ia în 

calcul achiziționarea unui nou local, cu o altă adresă în Orașul Ineu. În acest fel s-a ajuns la construirea 

celei de a doua biserici penticostale, din Orașul Ineu, Bisericii Penticostale Betania, de pe strada George 

Coșbuc, numărul 37. 

Faptul că în Orașul Ineu există în prezent două localuri (Biserici) unde se adună toți cei doritori, 

care vor să își pregătească sufletul pentru a întâmpina venirea Domnului a doua oară (răpirea), înseamnă că 

Dumnezeu a lucrat, lucrează și va lucra în acest oraș.  

În vederea acestei lucrări, oamenii trebuie să audă Evanghelia, despre care apostolul Pavel ne spune 

că ”după Evanghelia mea va judeca Dumnezeu lumea” (îm mod implicit Biserica). Acest lucru ne este 

amintit de apostolii Pavel și Petru. Este normal ca poporul să cunoască condițiile mântuirii, după Scriptură. 

Avem exemplul biblic, Cinzecimea, adică formarea primei biserici creștine. În Antiohia uceniciiau primit 

pentru prima dată numele de ”creștini”. Orice persoană care vrea să devină sau să facă parte din Biserica lui 

Dumnezeu – Isus Cristos, trebuie să îndeplinească tot ce spune apostolul Petru în Faptele Apostolilor 

capitolul 2. Spre exemplu: 1 – Pocăință; 2 – Botez în apă prin cufundare, rostindu-se formula din 

Evanghelia după Matei capitolul 28, versetele 19 -20; 3 – Conform învățăturii date de apsotolul Pentru în 

Faptele Apostolilor capitolul 2, versetele 38 și 39. În continuare persoana trebuie să se lupte pentru 

menținerea stării de sfințenie zilnică, conform cu Efeseni, capitolul 6, versetele 10 – 17. Având în vedere 

creștinismul secolelor I – XXI, până în prezent, Creștinismul trăiește mila Lui Dumnezeu arâtată prin har și 

în al doilea rând prin răstignirea Domnului Isus Cristos, pe cruce. Putem afirma că toți cei ce trăisesc 

conform cu Romani, capitolul 8, versetele 1 – 11. Ca răsplată din partea Lui Dumnezeu, pentru păstrarea 

credinței curată și neântinată, avem promisiunea dată apostolului Petru, în 1 Petru cap. 1: 5-13. Pentru că 

am fost răscumpărați cităm 1 Petru, capitolul 1, versetele 13 – 25. Să luptăm lupta cea bună!                                                   

Pastor Mariș Solomon 

Despre Istoria Penticostalismului Ineuan 
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Închinarea prin cântare 
 

        Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Laudați pe Domnul! (Ps.150:6) 

          Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! (Ps.136:1) 

 

           Închinarea este un mod de viată, o traire cerească, singurul mod de a birui tot răul (Eu strig: 

"Lăudat să fie Domnul!", și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. (Ps.18:3)). Închi-narea înseamna supunere, 

capitulare, recunoștință, încredere, o manifestare sinceră ce îl are în centru pe Dumnezeul Preaînalt. 

           Închinarea prin cântare este un mod de a ne exprima, de a lupta, este o izbucnire interioară, 

un imbold al Duhului Sfânt la adresa lui Dumnezeu pentru gloria Lui si sfințirea noastră. 

            Cântarea este așadar un mod de închinare și este foarte important de ce cântăm, cui cântăm, 

unde cântăm, cum cântăm și ce se întâmplă când cântăm. Sfânta Scriptură ne lămurește foarte clar cu 

privire la aceste aspecte în multe locuri.(de ex : 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta; și voi 

ziceți ca în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii."21. "Femeie", i-a zis Isus, "crede-Mă că 

vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.22. Voi vă închinați la 

ce nu cunoașteți; noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci Mântuirea vine de la iudei.23. Dar vine ceasul, și 

acum a și venit, când închinătorii adevarați se vor închina Tatalui în duh și în adevar; fiindcă astfel de 

închinatori dorește și Tatăl.24. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie sa I se închine în duh și 

în adevar.") 

            Cântarea se află în străfundul inimii noastre ca în toată creația Lui Dumnezeu,(ps 19 : 

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.2. O zi istorisește alteia 

acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. 3. Si aceasta fara vorbe, fara cuvinte al caror sunet sa fie 

auzit:4. dar rasunetul lor strabate tot pamantul, si glasul lor merge pana la marginile lumii).Cu alte cuvinte 

cei care il  recunosc pe creator ca Domn ii dau slava prin cantari ceresti(ingerii in cer), omenesti si ale 

naturii(susurul izvorului,ciripitul pasarelelor,vuietul apelor mari, trasnetul...) 

            Noi am ales sa ne închinam la ce cunoaștem, la Marele Creator(Elohim, al poporului iubit 

Israel) fiindcă este bun și în veac ține îndurarea Lui, îi vedem splendoarea, suntem indrăgostiți de El și 

copleșiți de bunătatea Lui. 

            Noi nu avem un loc special unde ne putem închina ci știm că trupul nostru este Templul Lui 

Dumnezeu, nu ziduri sau munți și fie că suntem singuri sau mai mulți, ne putem închina corect și fără 

probleme, fără ritualuri, sau unelte fiindcă în noi și cu noi este Dumnezeu(Și îndata perdeaua dinauntrul 

Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, (Mat.27:51) și 

evr.6:17-20, evr 9:3) iar noi avem intrare liberă în Prezența Lui, în Sfânta Sfintelor.Glorie Domnului! 

             Există totuși oameni care se închină creaturii, în locul Creatorului sau și creaturii și 

Creatorului. Aceasta se numeste închinare la idoli(închinare la sfinți, la animale, zeități, la oameni, la 

icoane(se pleacă și le sărută), la astre...etc) și Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Eu sunt Domnul, 

acesta este Numele Meu; și slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. (Isa.42:8). Alții fac idol 

din slujire, din citirea bibliei, din părinți, însa noi întâi de toate trebuie să fim creștini, să Îl cunoaștem și să 

căutăm mai întai Fața Lui și Împărăția Lui și neprihanirea, viața vețnică(ioan 17:3, filip3:7-8) abia apoi să 

slujim. 

               Ca să cântam autentic, în primul rând nu putem cânta minciuni( cântări neverificate din 

punct de vedere al adevarului biblic) și în al doilea rând trebuie să placă Domnului, nu omului.( Daca aș 

mai cauta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. (Gal.1:10)) 

Manuel Șiclău   Biserica Penticostală ”Betania” Ineu 



~ 4 ~ 
 

             Sfânta Scriptură este plină de izbucniri de laudă la adresa lui Dumnezeu, momente la care 

trebuie să privim atent și să învățăm. De exemplu primii oameni ce l-au laudat cu adevarat pe Dumnezeu 

sunt evreii, și privim în pasajul din Exod 15, unde poporul se închina printr-o cântare de laudă, în urma 

ieșirii din Egipt(echivalentul ieșirii noastre din lume și păcat). În limba ebraică, o limbă cu puține cuvinte 

există 3 termeni prezenți în Scripturi pentru a-l lăuda pe Dumnezeu: 1)barak=a binecuvanta pe Dumnezeu, 

2) halal= a lauda pe Dumnezeu și 3) yadah= a aduce mulțumiri, recunoștință lui Dumnezeu. 

              Lauda se afla in inima celui mantuit , restaurat , nascut din nou scapat de legaturi demonice 

si orice inchisoare a pacatului,legilor sau datinilor.Ingerii si toata creatia lauda pe Dumnezeu(iov 38:7) doar 

intunericul si paganii nu se inchina Domnului(rom 1:21-23) Cel care lauda pe Domnul acela îl 

proslaveste(ps 50:23)indiferent daca esti singur sau in comun(ps 22:25 , 34:3) 

              Lauda este o expresie a bucuriei si se poate manifesta nu doar prin cantecul cu gura(intr-o 

limba cereasca-in duhul sau omeneasca-cu mintea) sau instrumentele de orice natura ci si printru-un dans al 

veseliei(exod 20. Maria, prorocita, sora lui Aaron, a luat în mana un timpan, și toate femeile au venit dupa 

ea, cu timpane si jucand.21. Maria raspundea copiilor lui Israel: "Cantati Domnului, caci Si-a aratat slava: a 

napustit in mare pe cal si pe calaret." precum si binecunoscutul dans al lui David 2 sam 6 :14. David juca 

din rasputeri inaintea Domnului si era incins cu efodul de in subtire.15. Astfel au suit David si toata casa 

lui Israel chivotul Domnului, in strigate de bucurie si in sunet de trambite. 

               Noi suntem trinitari(Duh suflet si trup) cum Dumnezeu este trinitar(Tata Fiu si Duh 

Sfant).Fiecare element al fiintei omenesti este format din alte 3 elemente cum ar fi: 

-la nivelul duhului avem: conștiință, revelația și intuiția 

-la nivelul sufletului  avem: intelectul(mintea), sentimentele și voința 

-la nivelul trupului avem: carnea , oasele și sangele  

              Cântarea este puntea dintre suflet si duh iar sa ne inchinam în duh și în adevar inseamna sa 

dam toata slava Domnului, El sa fie inăltat nu sufletul nostru sau alti idoli. Este usor sa respingi idolii este 

mai greu sa nu fii pe placul sufletului tau sau al oamenilor ci pe placul Duhului Sfant care locuieste in 

tine.Daca vei vrea sa te inchini Domnului si sa Îl lauzi vei fi ispitit de ispititorul. Haideti să privim puțin la 

un pasaj: Matei 8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte inalt, I-a aratat toate imparatiile lumii si 

stralucirea lor si I-a zis:9. "Toate aceste lucruri Ti le voi da Tie, daca Te vei arunca cu fata la pamant si Te 

vei inchina mie."10. "Pleaca, Satano", i-a raspuns Isus. "Caci este scris: "Domnului Dumnezeului tau sa te 

inchini si numai Lui sa-I slujesti."  

            Vrăjmașul care a îndraznit să vină la Isus vine și la noi cu aceleasi ispite... toată strălucirea 

lumii, bani, un nume faimos, funcții, serviciu, case, masini, cadouri, promisiuni, planuri si toate celelalte 

pofte ale sufletului si trupului nostru. Marea batalie se va da in centrul de comanda, adica in mintea noastra 

unde sunt dorintele noastre si sentimentele noastre.Trebuie sa stim ca dorintele trupesti si sufletesti 

formeaza firea pamanteasca ce lupta mereu impotriva Duhului.(rom 8:4-7) 

             Lucifer când a fost creat era cel mai stralucitor inger din cer, conducea inchinarea in cer 

spre slava lui Dumnezeu pana cand a incercat sa mute inchinarea la adresa lui. În acel moment a devenit 

diavol, din cel mai frumos heruvim, a devenit cel mai scarbos inger. 

              Duhul ne îndeamna ca tot ce facem sa facem spre slava lui Dumnezeu, cu sinceritate, 

pasiune si ardoare. La nivelul sufletului nostru Satan va încerca să mute închinarea si lauda spre orice 

altceva in afara de Elohim(creatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute). Cand 

cântăm Domnului trebuie să ne lăsam călăuziți de Duhul Sfânt, din dragoste, supunere si plini de adoratie 

si recunostintă, altfel Domnul zice: "Cand se apropie de Mine poporul acesta, Ma cinsteste cu gura si 

cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, si frica pe care o are de Mine nu este decat o invatatura de 

datina omeneasca. (Isa.29:13)Satan ne va gadila firea sa cantam cu scopuri gresite sau din motive desarte 

cum ar fi: 

-cântă ca tu ai voce frumoasa,puternica... 

-cântă cât te țin plămânii de tare...să vadă toți cine are cu ce ... 
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-cântă că tu poți cânta mai sus ca toti... 

-cântă ca trebuie sa conduca cineva...   toate din mandrie... 

-cântă sa devii cunoscut  

-mai faci și bani pe deasupra 

-să te poti casatori, sa atragi atentia 

-să te îndrageasca oamenii,  

-să fii apreciat....toate dorinte ale sufletului 

               Cand cântăm Domnului in ascultare de Duhul Sfant nu tii seama de dorintele sau de starea 

sufletului si a trupului(iov 1:21. si a zis: "Gol am iesit din pantecele mamei mele si gol ma voi intoarce in 

sanul pamantului. Domnul a dat si Domnul a luat - binecuvantat fie Numele Domnului!" ) Sufletul si trupul 

nostru ar lauda pe Dumnezeu doar cand dorintele lor ar fi indeplinite, trupul cand are burta plina,cand nu 

are de lucru, cand se relaxeaza iar sufletul cand toate merg bine, are bani pentru placeri si pasiuni...etc În 

schimb, Duhul vrea ca Dumnezeu sa fie proslavit si in necaz, si in lipsuri, si in batjocuri, si cand nu esti 

placut oamenilor, si cand nu ai bani si sanatate... in toate. 

               Totusi apostolul Pavel plangea gandindu-se la dezonoarea si rusinea care o aduc cei ce se 

comporta ca niste vrajmasi ai crucii (filip3: 18. Caci v-am spus de multe ori, si va mai spun si acum, 

plangand: sunt multi care se poarta ca vrajmasi ai crucii lui Hristos.19. Sfarsitul lor va fi pierzarea. 

Dumnezeul lor este pantecele, si slava lor este in rusinea lor, si se gandesc la lucrurile de pe pamant.) 

oameni care se gandesc la foloasele lor cand pleaca in slujire. Astazi o febra a banului cuprinde lucrarea 

multor pastori, cantareti care atunci cand sunt chemati in slujire considera ca trebuie sa aiba tarif pentru 

darul care l-a pus Domnul in ei , fara plata. Domnul Isus si Ilie vorbeau aceeasi limba si spuneau ,,ori slujiti 

lui Dumnezeu ori lui mamona(dumnezeul prosperitatii) ori slujiti lui Dumnezeu ori lui baal(dumnezeul 

banului) iar apostolul Pavel completeaza si spune despre unii in 1tim 6:5b) si care cred ca evlavia este un 

izvor de castig. Fereste-te de astfel de oameni. Sa nu se inteleaga gresit, unde suntem chemati (unii se 

autoinvita si spun ca au fost chemati fiindca dorinta lor cea mai mare e sa fie cantareti sau predicatori nu 

crestini autentici) avem voie sa primim de la frati de mancare, bani de transport, cadouri si tot ce ni se ofera 

dar nu avem voie sa ne punem tarife, lautarii canta cu tarif. Noi trebuie sa muncim cu mainile noastre, cine 

nu lucrează, nici sa nu manance, spune Scriptura. Este adevarat că există frati deosebiti ce sunt sustinuti in 

totalitate de biserici: fie evanghelisti, fie misionari, profeti, dar la toti veti observa ceva ce mu aveau primii 

crestini: nu vor avea vile, piscine, lux, haine scumpe, masini scumpe, functii mari, afaceri, pasiuni si viata 

costisitoare, ci pe Isus în fata ochilor drept imaginea cea mai mare, pasiunea, tinta și Capetenia lor cum era 

Petru de exemplu (Atunci Petru i-a zis: "Argint si aur n-am; dar ce am, iti dau: in Numele lui Isus Hristos 

din Nazaret, scoala-te si umbla!" (Fapt.3:6)) iar cand acestia vor sluji Domnului prin cantare, rugaciune, 

predicare, dracii vor iesi (Si cand duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa si canta cu 

mana lui; Saul rasufla atunci mai usor, se simtea usurat, si duhul cel rau pleca de la el. (1Sam.16:23)) 

bolnavii se vor vindeca, mortii vor invia, iar voia lui Dumnezeu se va face precum in cer si pe pamant, 

cerul va inunda pamantul, Duhul Sfant se va odihni peste oameni si ii va naste din nou, le va da daruri, 

slava lui Dumnezeu va umple templul nostru si al celorlalti. Slavit sa fie Domnul fiindca mai are si mereu 

va avea astfel de oameni! 

            Domnul locuieste în mijlocul laudelor (Totusi Tu esti Cel Sfânt si Tu locuiesti 

in mijlocul laudelor lui Israel. (Ps.22:3) si daca noi ii facem din inimile noastre un tron de lauda amintiti-va 

de Pavel si Sila, de David, de Iosafat 2Cronici 20:22 atunci Dumnezeu tronează!!!Lăudați pe Domnul!!!(ps 

100,149,150) 

                    Isus Hristos este Domnul!!! 
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M-am hotărât în mintea mea să găsesc răspunsuri la întrebări perindate de atâtea ori prin dreptul urechilor 

mele .... care mi-au zdruncinat mare parte din tinerețe . 

Nu știu dacă astăzi am un răspuns la care nimeni sa nu mai adauge nimic , dar am o serie de probe și dovezi 

care nu vor putea fi anulate ... Ancheta aceasta nu am facut-o și nici nu o fac împotriva vreunei persoane , 

ci împotriva răului salajuit in mintea multora ... 

Aici întrebările : 1. De ce Dumnezeu nu mai lucrează ca și în trecut ??? 

2.De ce bisericile astăzi sunt goale , lipsite de putere , lipsite de slujitori ??? 

3. De ce se închid biserici astăzi ??? 

4. De ce Biserica nu naște o alta biserica in alta localitate ??? ( Nu pe strada vecina cum se poarta azi ) 

5. Etc.... 

Multa vreme am dat vina pe pastori, pe culte, pe conducători, diaconi .... Astăzi însă am niște rezerve cu 

toate că zicala aia :" pestele de la cap de impute" rămâne valabilă .. Însa astăzi aveți ocazia să vedeți mai 

clar de ce avem păstorii, cultele, etc pe care le avem. Înainte de toate noi toți care suntem în viață și care 

avem o Biblie acasă pe masa , în bibliotecă, suntem vinovați!!! -este adevărat nu toți în mod egal , căci 

fiecare va da socoteală din cat a știut și a putut. Am auzit pe mulți frați și surori care astăzi fac parte din 

generația bunicilor mei , laudandu-se pe la anvoane , depunând mărturie cum erau lucrurile pe vremea lor , 

seri de rugăciune până în zorii zilei, vindecări, bucurie în adunările care erau neîncăpătoare , dragostea 

,mulțimea oamenilor care se întorceau la Domnul nu datorita vreunu-i predicator renumit, pur și simplu 

Cuvântul ajungea la inima prin Duhul Sfânt , bucuria de la nunți, mângâierea de la serile de priveghi , 

cântările alea minunate cantate cu însuflețire de întreaga adunare și multe altele foarte multe. Ei bine toate 

astea nu se datorează acestei generații care astăzi au între 60-70 de ani, generația care astăzi o numim 

bătrânii bisericii. Am respect pentru dânșii le mulțumesc că deși nu au înțeles Scriptura in ce privește 

Marea Trimitere, au rămas în credință până la vârsta aceasta fără să auzi despre ei lucruri imorale . Dar cum 

spuneam au făcut din Marea Trimitere , Marea Staționare. Ei au fost beneficiarii a cea ce au făcut 

străbunicii nostri. Generația părinților mei tot nu s-au trezit, ba mai mult au prins și mai mari rădăcini în 

"Marea Staționare" au construit biserici mari , parcări mari cu toate că numărul membrilor scădea de la an 

la an , odata cu exodul spre vest. Am avut mai multe discuți cu frați mai în vârstă, am căzut la început în 

capcana lor , care suna in felul următor : "Astăzi nu se mai poate ca mai demult , a intrat lumea în biserică " 

" Vai de tineretul de astăzi ". Ei bine astăzi le-aș spune așa, " pentru că nu am biruit noi lumea ne-a biruit 

ea pe noi " tineretul de astăzi este cum este dar lupta nu se termină decât după ce murim". Am avut un 

dialog , cu o sora din generația bunicilor mei, la acest dialog a participat și o sora mai tânără care tocmai 

venise dintr-o țară unde a ajutat niste refugiați . Sora noastră mai bătrână a început să o oblejasca că de ce 

s-a dus , că aia nu sunt creștini , că tu nu ai făcut misiune daca nu le-ai dat o Biblie , că mai bine este sa stai 

acasă și să vi la biserica etc.... La care la final sora aceasta mai tânără ne-a spus o mărturie : unul dintre 

refugiații de-acolo a început să spună cu voce tare . Că unde sunt frații lor?? Unde este Arabia Saudita, 

Qatar etc... Că singurii care-i ajută sunt creștini, chiar dacă vin de la mii de Km. Atunci fara sa mai spun 

ceva, m-am prins și am înțeles. Uneori i judecam pe frații aceștia bătrâni ( încă o data spun generația 

bunicilor mei , nu a străbunicilor care din punctul meu de vedere au fost eroi ai credinței. Daca ținem cont 

că în primi 20 de ani de penticostalism s-a împânzit toată țara iar astăzi în aproape 100 de ani să nu 

ajungem in toate localitățile din tara ??. Aici vorbesc de penticostalism deși nu acest lucru trebuie să iasă în 

evidență) cum spuneam i judecăm pe bătrâni că ei nu înțeleg ,nu-i duce mintea să înțeleagă vremea in care 

trăim noi acum. Și este ceva normal pentru că nici eu nu înțeleg vremea in care ei erau tineri cu toate că a 

trecut și este istorie. Îi judecam că ei și-au încheiat alergarea înainte de linia de sosire , și refuză să mai 

lupte , să mai creadă , să mai inspire la luptă generațiile care vin. Poate în unele lucruri aveam dreptate, dar 

ei nu sunt inculți, nici limitați ( așa cum ne învață TV-ul ). Problema este că au abandonat Biblia, că nu 

înțeleg Scriptura, că au luat totul în mod egoist, că au schimbat Marea Trimiterea in Marea Staționare. 

Minunile Domnului stau într-un album de amintiri la fel și 

Biblia 

http://teocrat.blogspot.ro/2017/03/minunile-domnului-stau-intr-un-album-de.html 
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”Era pitic Zacheu dar totuși mai marele vameșilor. Era tipul acela de om care astăzi e la tot colțul. 

Cel mai simplu mod să te faci văzut e să fii la înălțime, iar el a ales copacul. În zilele noastre nu diferă 

aproape deloc, se cunosc după…(pro)numele „eu, mie și al meu”. Toți sunt deștepți și importanți, mândria și 

egoismul se află până și în rândul creștinilor, iar credința și dragostea sunt tot mai absente. Cu toate acestea 

vrem trezire, dar de fapt noi suntem în dud și căutăm atenție. Poate ți s-a întâmplat și ție, dar eu unul știu cum 

e să cazi din copac. Zacheu a avut onoarea să stea la masa cu Isus și s-a trezit la timp, mulți n-au șansa lui. 

Dumnezeu ne-a demonstrat că bogații legați de ceea ce au, ca tânărul bogat, cu tot cu împlinirea Legii nu 

intră în Cer, însă există un al doilea tip de bogați, cei care dau totul pentru Dumnezeu, de la Avraam până la 

bătrânica cu doi bănuți. Pentru că El nu se uită la cât dai, ci la cât îți rămâne. Vameșului i-a mai rămas 

jumătate, puțini oameni în prezent fac ca el. Va trebui să înțelegi că Isus a predicat, a murit, a înviat, a iertat o 

dată pentru totdeauna. Acum pregătește un Loc și fiecare suntem ceva în Casa Lui, unul o cărămidă, altul o 

ușă; poate ești o fereastră, iar vecinul tău ateu e perdeaua. Isus nu e om, nu se uită la ce izbește privirea, deci 

luminează, altfel de unde știi tu că nu-i vei mântui sufletul? Dar ai grijă, atunci când Isus nu e pe primul loc 

în viața ta, tu vei fi pe ultimul loc în toate. Renunță la drepturile tale, la planurile tale, la orgoliile tale, la a fi 

tu înaintea Lui și vei vedea că El va lucra în tine și cu tine. Dă-te jos din dud și pune-te la picioarele lui Isus, 

e cel mai înalt loc unde poți sta.” 

 Flavius Petrișor Biserica Penticostală Iermata 

 

Din păcate acest curent domnește și astăzi în adunări așteptăm să vină oaia din groapa, să se salveze 

singura , să se bandajeze singura și la urma să vină la noi in birou sau la noi in Biserica să ne mulțumească 

noua în public că am salvat-o. Acesta e creștinismul de astăzi , nu așa au fost înaintașii credinței, ei nu au 

avut predicatori celebrii, nici mașini scumpe, nici catedrale, au avut case de rugăciune și dacă le-au numit 

așa atunci au făcut rugăciune. Ei au știut nu au voie sa fie sedentari ... Ei au început lupta spirituală de tineri 

și au sfarsit-o la moarte . 

Mulți au albume cu minunile Domnului , dar astăzi stau și se uită la Televizor în timp ce copii și nepoți lor 

merg in Iad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://timoteiineu.ro/scoala-biblica-timotei/ 

Au început înscrierile la Școala Biblică Timotei! 

Pentru mai multe detalii accesați link-ul de mai sus. 

Pentru informații și înscriere sunați la telefon 

 0787.639.544/0742.504.970 
         Persoană de contact: Bulzan Marian 

 

                                                                                       

http://timoteiineu.ro/scoala-biblica-timotei/
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Informează-te pe site-ul http://timoteiineu.ro/ 
                                                                                                             Un site dedicat Regiunii 7 INEU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă ceri, poți să primești 

Biblia ne învață adesea 

Să ne rugam, frumos să 

mulțumim 

Dar nouă parcă ne place, 

Tot mai mult ca sa cerșim. 

Știm doar să cerem- 

Lucruri, parăa prea firești 

Dar mă întreb adesea ,frate, 

La cele sfinte ,cand zăbovești? 

Știi tu oare, c-acele lucruri, 

Ce sunt sfinte pe pământ 

Îți pot fi date chiar și ție, 

De știi să stai in rugăciuni? 

Pregătite-au fost pentru cine? 

Pentru cel de langa tine? 

Dar cu ce-i el mai presus, 

Iar pe tine te vezi slab, niciodată 

dispus? 

Prin Duhul Sfânt ce ți s-a dat 

Un dar nespus de minunat, 

Cu care ai fost pecetluit, 

In rugăciune cand ai staruit! 

Prin El ai acum arvuna, 

Că ești de El înfiat 

Și poti salva chiar lumea 

Prin Numele Mielului 

înjunghiat! 

Cere dar cu stăruință, 

Și-n toate Domnul iți dă biruință 

Că tot ce El a promis 

E și pentru tine, precum a zis! 

Credința să o păstrezi vie, 

În jurul tau să fii o mărturie, 

Să o hranești, nu doar cu pâine și 

lapte 

Ci să o traiești amestecând-o cu 

fapte! 

Acesta-i secretul să poți să devii  

Cu Isus împreuna tu lucrător sa 

fii 

Caci dreptul de moștenitor îl ai, 

tu să știi, 

Și cu el vei trăiîin veșnicii! 

   Doriana Palcu 
 

Cristos muri, nu pentru zile, nici pentru lege, sărbători: 

Ci să mă ierte şi pe mine, de răul cel ne-pieritor! 

Cristos a pătimit pe cruce, ca să fiu liber, ne-legat, 

De lege, obicei şi datini, ce îmi spuneau că am păcat... 

Cristos şi-a dat viaţa Lui, pentru a mea, să fiu iertat! 

Cine mai poate ca să lege, un om ce-a fost răscumpărat? 

Cristos a dus o cruce grea, pe ea erau păcate, boli... 

În fiecare zi trăim, izbânda marii sărbători! 

Cristos pe cap avut-a spini, cunună ce a sângerat! 

Şi sângele ce-a curs acolo, făcu din mine om iertat! 

Cristos a fost batjocorit, romanii l-au dispreţuit, 

Evreii chiar l-au osândit... dar în final a biruit! 

Cristos din moarte-a înviat! Ce har, ce binecuvântare... 

Şi ce credinţă am primit, că mai există o salvare! 

Cristos din robi, a făcut slobozi, ca nimeni să nu ne mai lege, 

De tot ce poate omul astăzi, a mai numi fărădelege! 

Cristos este nădejdea noastră, E adevărul, învierea, 

E suferinţa ce-a răbdat, e preţul nostru, e puterea... 

E izbăvirea, El, Cristos, de moarte, de păcat şi vină! 

Mormânu-i gol, Isus e Viu! Iar inima de pace-i plină! 

Bulzan Marian Gigel  

http://www.resursecrestine.ro/poezii/135705/cristos-muri 
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Biserica Penticostală din Mânerău 

Prin Harul Lui Dumnezeu și prin implicarea tineretului penticostal din 

Regiunea 7 cu sprijinul Asociației Timotei Ineu, prin susținerea implicită a 

Bisericii Penticostale Bocsig, a început lucrarea de amenajare și modernizare a 

Casei de Rugăciune din Mânerău! 

În fiecare sâmbătă, începând cu data de 25.03.2017, tinerii au venit la lucru! 

În două zile (două sâmbete) s-a turnat fundația, pentru că a fost forță de muncă 

și materialele necesare. Clădirea este veche și nu are nici o fundație, de aceea 

era necesară crearea unei infrastructuri. Lucrările continuă! 

Dorim să mulțumim Lui Dumnezeu, Comunității Regionale Penticostale 

ARAD,  fraților și surorilor, tinerilor,  sponsorilor și celor ce ne sprijină în 

acest demers!  

Dumnezeu să răsplătească tuturor bunătatea, dragostea și implicarea! 

Dacă doriți să sprijiniți spiritual și financiar acest proiect, aveți posibilitatea! 

ANUNȚ 

Biserica Penticostală 

Bocsig vă invită să 

participați la un 

Botez 

Noutestamental ce 

va avea loc a doua zi 

de Paște, dimineața. 

Marcu 16:16 ”Cine 

va crede şi se va 

boteza va fi mântuit, 

dar cine nu va crede 

va fi osândit.” 
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Tinerii din Regiunea 7 sunt așteptați să se înscrie în Asociația  

                                                                 Timotei Ineu! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pentru a cunoaşte mai multe despre lucrarea de tineret şi Asociația Timotei Ineu vă invităm să vizualizaţi paginile de 

internet, paginile de socializare, blogul regiunii şi alte resurse media! Vă rugăm să fiţi informaţi şi să folosiţi 

internetul ca o binecuvântare în cunoştinţă, pentru a strânge Cuvântul lui Dumnezeu! 

Blogul DTRP7AR – Asociația Timotei Ineu: https://www.timoteiineu.ro 

Blogul Departamentului de Tineret al Comuităţii Arad: http://dtcarad.blogspot.ro/ 

Pagina oficială a Departamentului de Tineret al Comunităţii: https://www.facebook.com/dtcArad 

Pagina oficială a DTRP7AR – Asociația Timotei Ineu: https://www.facebook.com/asociatiatimoteiineu/ 

            Grup de discuţii facebook: căutare „Regiunea VII Asociația Timotei Ineu 

            Site-ul oficial al Cultului Creştin Penticostal:  http://www.cultulpenticostal.ro 

            Pagina oficială a Departamentului de Tineret al  Cultului : www.facebook.com/tineretpentiRO 

            Canal youtube „Asociația Timotei Ineu”, canalul mass-media al DTRP7INEU 

Pentru orice informaţie, propunere, sugestie, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa redacţiei: dtrp7ar@yahoo.com sau să 

ne contactaţi la numărul de telefon 0742.504.970 – 0787.639.544 - lider regional de tineret Bulzan Marian-Gigel. 

Suntem la dispoziția dumneavoastră zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00, în Orașul Ineu, la 

Sediul Asociației Timotei Ineu situat pe strada Republicii, numărul 5, etajul 3, birou nr. 41 sau  la numărul de 

telefon/fax 0257.511.924  

Permanența secretariatului este asigurată de către Președintele Asociației Timotei Ineu – Bulzan Marian-Gigel 

 

Aveți posibilitatea să sprijiniți financiar lucrarea de tineret, prin Asociația Timotei Ineu, 

făcând donații în contul ASOCIAȚIA TIMOTEI INEU cod client 3512113 CUI 36577868 

       Cont IBAN în RON                                            RO83BTRLRONCRT0351211301 

Vă mulțumim pentru că sprijiniți lucrarea Lui Dumnezeu! 


