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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 

 

 

Iunie 

NR. 

III 
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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Dacă nu avem Duhul Sfânt, mai bine am închide bisericile, am bate ușile în cuie, am 

pune o cruce neagră pe ele și am striga: \"Doamne, ai milă de noi!\". Dacă voi, lucrătorii 

spirituali, nu aveți Duhul lui Dumnezeu, mai bine nu ați predica, iar voi, oameni buni, mai 

bine ați sta acasă.  

Cred că nu vorbesc prea dur când afirm că o biserica fără Duhul Sfânt este mai 

degrabă un blestem decât o binecuvantare. Dacă nu ai Duhul Sfânt, dragă lucrătorule 

creștin, află că stai în calea altcuiva – ești întocmai ca un pom fără roade, ocupând un loc în 

care ar putea creste un alt pom roditor. Aceasta este o lucrare solemna; Duhul Sfant sau 

nimic - și mai rău decât nimic- moartea și condamnarea pentru o biserică ce nu tânjește 

după Duhul, plângând și gemând până ce Acesta se vede la lucru în mijlocul ei. El este aici; 

n-a plecat nicăieri de când a fost lăsat la Cincizecime. Deseori El este îndurerat și întristat, 

pentru că este gelos și sensibil, unicul păcat de neiertat ține de Persoana Lui binecuvântată.  

De aceea să căutăm să fim foarte atenți cu El, umblând smeriți înaintea Lui și 

așteptându-L cu ardoare - îndepartand din viața noastră orice L-ar impiedica să locuiasca în 

noi și să fie cu noi pe vecie. Fraților, pacea să fie cu voi și în duhul vostru! 
 

Dumnezeul Cerului trăiește doar în inimia golită de eul Pământului        Petrișor Flavius 

După ce ai trecut prin nașterea din nou îți dai seama că dragostea e singurul lucru care 

dăinuie. În rest am ajuns la concluzia că luptăm toată viața, suferim toată viața, dăm cu 

capul de pereți și învățăm cât trăim. Dar ce ne face să rămânem loiali lui Dumnezeu e 

dragostea, ce ne face să rămânem loiali prietenilor, familiei e dragostea. Mulți ne vor răni, 

dar dragostea e cea care ne dă speranță și care ne poartă durerile. Dragostea ne unește. Totul 

pe pământ ne desparte, și credințele și religia și hainele și plăcerile și și diplomele, dar 

dragostea lui Dumnezeu ne va lega indiferent de culoare, vârstă sau cultură. 

Vor fi certuri, vor fii îndoieli, vor fii prăpăstii și greutăți, dar dragostea ne va păzi 

sufletul de iad. Trupul va intra în pământ, dar dragostea ne va smulge din brațele 

întunericului. Personal nu am fost ca Toma sau ca Petru, ci mai degrabă am fost un Iuda, un 

Saul din Cecilia. Cel mai trist nu e să mergi rău, ci să continui rău crezând că ești bine. 

Suntem orbi că nu-L vedem pe Isus zi de zi cu noi, suntem surzi chiar dacă strigă 

Duhul în noi, suntem limitați, slabi și schimbători, dar dragostea lui Dumnezeu ne trece 

peste tot, ne deschide mintea și sufletul. Nimic nu va fi bine, Unul singur e binele… 

Dumnezeu. Până și faptele noastre bune înaintea Lui sunt ca o haină murdară. Noi n-avem 

cu ce să ne lăudăm nici dacă o viață întreagă am sta în sac, în lacrimi și pe genunchi. Însăși 

viața pământului stă în dragostea Lui. 

Nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească, sunt carne, egoism și 

păcat, aș vrea să mă pot smulge din trup și să zbor în văzduh. Nu merit să traiesc, dar trăiesc 

să-mi mântuiesc sufletul. El pentru asta ne-a ales pe fiecare. Să ne mântuim pe noi, dar mai 

mult, pe alții.În fond și la urma urmei noi n-avem putere, n-avem smerenie, răbdare și nimic 

vrednic de Cer, decât o picătură de dragoste pe lângă oceanul iubirii lui Dumnezeu. 
 

Marea nevoie de Duhul Sfant 

Charles Spurgeon 
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Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi? (Amos 3.3)  

   În ciuda a ceea ce le place creştinilor cu nume să creadă, mulţi oameni ai lui 

Dumnezeu nu sunt gata să umble într-o armonie perfectă cu El, şi lucrul acesta explică de ce 

aşa mulţi credincioşi nu au puterea Duhului, pacea Duhului, şi multe alte calităţi, daruri şi 

beneficii pe care le aduce Duhul lui Dumnezeu. Întrebarea este: suntem noi gata să umblăm 

cu El în dragoste şi ascultare? 

   Răspunsul este că nu putem umbla cu El, decât dacă suntem învoiţi. Şi dacă nu 

suntem învoiţi, nu vom umbla cu El în armonie, rodnicie şi binecuvântare. Mulţi oameni din 

biserici, care pretind că sunt interesaţi să-şi cultive părtăşia cu Duhul, nu vor cu adevărat să 

renunţe la tot ca să primească tot. Ei nu sunt gata să se întoarcă cu totul spre Dumnezeu şi 

să umble cu El. 

   Poate ştiţi că John Bunyan, în marile sale scrieri alegorice, l-a menţionat adesea pe 

domnul Orientat-spre-ambele-căi, iar noi ar trebui să ştim, la fel de bine ca el, că există 

foarte mulţi creştini care încearcă să împlinească sarcini dificile, încearcă să se uite în 

ambele direcţii în acelaşi timp. Ei Îl doresc cu adevărat pe Hristos, dar mai vor şi ceva din 

lume. Îl lasă pe Domnul să le tulbure căile, însă şi ei tulbură calea Domnului. Nu are nici un 

rost să vorbim despre a fi umplut cu Duhul şi despre umblarea în Duhul, dacă nu suntem 

gata să renunţăm la tot pentru a primi tot! 

   Acum, această întrebare veche din text: "Merg oare doi oameni împreună fără să fie 

învoiţi?" este o întrebare retorică, echivalentă cu o declaraţie care spune că doi oameni nu 

pot merge împreună decât dacă sunt învoiţi. Şi dacă doi oameni merg împreună, atunci ei 

trebuie să fie, într-un anumit sens, una. 

   Aceştia doi, ca să poată merge împreună, trebuie să cadă de acord că vor să meargă 

împreună şi că este în avantajul lor să aibe această tovărăşie. Cred că veţi vedea că toate se 

însumează în aceasta: Pentru ca doi să meargă de bunăvoie împreună, ei trebuie să fie una, 

într-un anumit sens. Ei trebuie să fie uniţi în deciziile importante din umblarea, tovărăşia şi 

orientarea lor, ca să se poată angaja să călătorească împreună. 

   Am descoperit că unii oameni pur şi simplu nu sunt gata pentru această învăţătură 

de angajament, de consacrare şi devotare, pentru cea mai înaltă voie a lui Dumnezeu pentru 

vieţile lor. Ei sunt încă orientaţi spre ambele căi. 

   Permiteţi-mi să numesc câteva tipuri de creştini cu numele, care nu sunt gata să 

renunţe la tot, pentru a primi tot, de exemplu, CREŞTINII "ASIGURĂRII". 

 Există cei care sunt interesaţi de creştinism mai mult pentru valoarea "asigurării" 

acestuia! Credeţi sau nu, ei doresc grija şi protecţia pe care Dumnezeu le-o dă acum, şi vor 

să evite iadul la venirea morţii. La sfârşit, ei vor garanţia cerului. Pentru a obţine aceste 

lucruri, ei par să fie dispuşi să sprijine biserica, să dea pentru misiuni şi să arate un interes 

financiar în proiecte din biserică. Uimitor, dar adevărat! Unii oameni continuă să sprijine 

biserica, şi chiar se abţin de la anumite plăceri grosolane, pentru că vor protecţie - sunt 

interesaţi de valoarea asigurării creştinismului. Vor ceea ce acesta are de oferit. Nu sunt 

interesaţi de creştinismul modernist şi liberal - acolo nu este nici o asigurare. Eşti fericit că 

Isus Hristos a murit pentru tine, deoarece aceasta înseamnă că tu nu vei fi dus la judecată, ci 

vei trece de la moarte la viaţă? Eşti dispus să trăieşti rezonabil de bine, renunţând la câteva 

Cultivarea părtăşiei Duhului Sfânt    

   A. W. Tozer 
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Matei 6: 1-4 

1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, 

 ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru,  

care este în ceruri. 

• 2 Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac 

•  făţarnicii în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni.  

• Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. 

• 3 Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, 

• 4 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede  

• în ascuns, îţi va răsplăti. 

Dumnezeu să răsplătească celor ce au donat țigla pentru Casa de Rugăciune din Mânerău! 

plăceri grosolane, ca un premiu pe care îl oferi pentru garanţia că Dumnezeu te va 

binecuvânta atât cât să trăieşti şi că te va lua acasă în cer când vei muri? 

   Unor creştini nu le place formularea aceasta, pentru că aceasta lasă ca adevărul să 

se scurgă într-o altă întrebare: Dacă acesta este fundamentul vieţii noastre creştine, suntem 

noi mai buni decât unii păcătoşi care nu mărturisesc nici o credinţă?  Ştiţi voi, nu orice 

păcătos este murdar. Nu orice păcătos este ticălos. Există oameni onorabili, oameni buni, 

oameni cinstiţi - oameni care vor spune adevărul chiar dacă acesta doare. Ei nu au nici o 

nădejde pentru viaţa veşnică şi pentru cer. Nu sunt urmaşi ai Domnului. Am cunoscut 

oameni de o calitate superioară, etici, cinstiţi, care nu erau creştini. De fapt, cunosc un om 

care este atât de bun şi deosebit, încât toţi vor să facă un creştin din el. El refuză cu 

fermitate şi este limpede afirmaţia sa: "Nu sunt creştin." El nu pretinde că merge pe drumul 

spre cer - ştie că este pierdut, dar este aşa de bun în viaţa sa, în căile şi obiceiurile sale, încât 

face de ruşine pe mulţi creştini. (fragment) 

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI 

"Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al Iui Dumnezeu..." Efeseni, 4:0 

Cuvântul "a întrista" din versetul de mai sus vine din cuvântul grecesc "lupete", care 

descrie durerea dintre două persoane care se iubesc profund. Descrie durerea unui soţ sau a 

unei soţii care descoperă că partenerul de căsătorie a fost necredincios. 

Relaţia cu Duhul Sfânt este foarte importantă! Dacă nu crezi, încearcă să trăieşti o zi 

fără El. La fel cum cineva îndrăgostit se gândeşte şi tânjeşte constant să stea în prezenţa 

persoanei iubite, Duhul Sfânt ne mângâie, pe_protejează, ne îndrumă, ne întăreşte, doreşte 

să'fie aproape de noi şi doreşte să ni se reveleze, însă când acţionăm ca nişte fii ai lumii, 

vorbim şi răspundem ca nişte oameni lumeşti, îl facem pe Duhul Sfânt să experimenteze 

durerea trădării. 

Trebuie să înţelegem cât de preţioasă este prezenţa Duhului în viaţa noastră şi trebuie 

să-l onorăm, asigurându-ne că trăim integru şi devotat, în cazul în care comportamentul 

nostru a fost greşit, ar trebui să ne mărturisim păcatele şi să primim iertarea prin sângele lui 

Isus, astfel încât să ne putem bucura de părtăşie. Aşa că, înainte de a te arunca în iureşul 

unei noi zile, opreşte-te şi roagă-te: "Duhuie Sfânt, există ceva în viaţa mea, care-ţi 

cauzează durere? Dacă este aşa, arată-mi unde greşesc, pentru a rezolva problema, lartă-mă 

căci am permis atitudinilor şi acţi¬unilor mele să te dezonoreze, începând de azi, doresc să 

trăiesc fiecare clipă cu dorinţa de a te bucura şi de a nu-ţi mai produce niciodată durere. 

Amin.    
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"Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, 

chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu." (1 Corinteni 2:10) 

Cele șapte păcate împotriva Duhului Sfânt 

1) Împotrivirea - Faptele apostolilor 7:51 "…Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu 

inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii 

voştri, aşa faceţi şi voi." 

2) Batjocorirea - Evrei 10:29 "Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în 

picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va 

batjocori pe Duhul harului?" 

3) Întristarea - Efeseni 4:30 "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi 

fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării." 

4) Ispitirea - Faptele apostolilor 5:9 "Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să 

ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi 

te vor lua şi pe tine.”" 

5) Mințirea - Faptele apostolilor 5:3 "Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana 

inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?" 

6) Stingerea - 1 Tesaloniceni 5:19 "Nu stingeţi Duhul." 

7) Hula - Matei 12:31 "De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; 

dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată." 
 

 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 

Cine se poate înscrie? 

- orice persoană doritoare de 

cunoaștere a Scripturii! 

Ce se învață la Școală? 

- Biblia – cunoștințe teoretice, 

generale, istorice, teologice etc.  

Cine predă? 

- Profesori de religie, oameni 

cu pregătire! 

Dorești să cunoști Cuvântul Lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură? 

Înscrie-te la Școala Biblică – susținută de către Asociația 

Timotei Ineu! 

Șapte păcate împotriva Duhului    Huțan Iosif 

 

http://timoteiineu.ro/scoala-biblica-timotei/
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Slăvit să fie Dumnezeu pentru această lucrare! 

Întâlnire Regională de Tineret 

La Biserica Penticostală din Stoinești 

10.06.2017 
 Tineri din toată Regiunea VII – Ineu au participat la întâlnirea 

de tineret de la Biserica Penticostală din Stoinești, alături de tineri 

din județul Bihor. Fratele Ovidiu de la Hidișelul de Dobrești a 

vestit Cuvântul Lui Dumnezeu! Programul a fost condus de liderul 

de tineret local – Nicu Moțiu! 

Au participat tineri din: Iermata, 

Gurba, Șicula, Ineu, Chier, Beliu,  

Bocsig, Sântana, Pâncota, Poclușa 

De Beiuș, Lunca Spriei, Hidișel, 

și alte localități din județul Bihor! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mai Regional – Tinerii din Regiunea VII – Ineu au petrecut ziua de 1 Mai în 

părtășie în locația: Tabăra Orizont, localitatea Codru – Bihor! 

Peste 120 de tineri din 20 de localități au participat la 1 Mai Regional! 

A fost un timp binecuvântat, fără incidente majore! Domnul să fie slăvit! 

Ne-am bucurat să ne revedem! 
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Casa de Rugăciune din Localitatea Mânerău, Comuna 

Bocsig! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim pentru susținerea financiară, pentru dragostea arâtată și pentru 

efortul depus, în proiectul regional de a reabilita Casa Lui Dumnezeu de la 

Mânerău! Am început câțiva tineri, săpând fundația... și Dumnezeu a purtat de 

grijă, având în prezent toate materialele necesare! Mai lipsesc: mocheta și soba! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În fiecare zi de sâmbătă, începând cu luna Martie 2017 s-a lucrat, alături de toți 

tinerii care au dorit să dea o mână de ajutor. Fratele lider de tineret – Teo 

Moroșanu, coordonează echipa care muncește, acesta fiind profesionist în 

domeniul construcțiilor, având vechime și experiență în acest domeniu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim Bisericilor Penticostale: Bocsig, Betania Ineu și Iermata, pentru 

ajutorul financiar pe care l-au acordat în sprijinirea acestei lucrări! Dumnezeu să 

răsplătească pe toți cei implicați! Dumnezeu să binecuvânteze comuna Bocsig! 



~ 8 ~ 
 

2 Tesaloniceni 3:10 ”Căci, când eram la voi, vă spuneam 

lămurit: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”La Grama Fast Food” angajează – personal curățenie și vânzătoare 

Detalii și contact la numărul de telefon: 0747.702.890 

Asociația Timotei Ineu sprijină tinerii să își găsească un loc de muncă! 
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Biserica Penticostală Iermata 

a fost în haină de sărbătoare, a 

doua zi de Rusalii! Fanfara 

Iermata a marcat 33 de ani de 

la înființare! 

 

 

 

 

 

 

Orchestra Bisericii Penticostale 

”Spernața” Târnova a vizitat 

Biserica Penticostală din Nadăș! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 8 Aprilie 2017, la Biserica Penticostală ”Eben – Ezer” Ineu a avut loc 

Întâlnirea Regională de Tineret. Cuvântul Lui Dumnezeu a fost predicat de 

pastorul Dorel Coraș! 
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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 

 

 

 

 

Tinerii din Regiunea 7 sunt așteptați să se înscrie în Asociația  

Timotei Ineu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rut 2:12 ”Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut şi plata să-ţi fie deplină din partea 

Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!” 

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! 

În data de 9 Iunie 2017 în Orașul Ineu a fost o acțiune comună a Bisericilor 

Evanghelice, Penticostale și Baptiste! Tinerii din bisericile penticostale ”Betania”, 

Eben – Ezer” și din bisericile baptiste: ”Harul”, ”Dragostea”, ”Betel”, împreună cu 

tinerii din Regiunea 7 Ineu, au colindat Orașul Ineu, fiind zi de piață, îmbrăcați cu 

tricouri inscripționate și având pliante, invitând oamenii la Evanghelizarea ce a avut 

loc la Casa de Cultură a Orașului Ineu. Sala a fost plină! Au slujit: pastor Gabi Floruț și 

grupul Elim Harmony! 


