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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 

 

Decembrie 

 

NR. 

VI 
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 23 biserici penticostale, respectiv: Betania Ineu, Eben-Ezer 

Ineu, Mocrea, Iermata, Chier,  Spernața Târnova, Nadăş, Bocsig, 

Filadelfia Beliu, Rogoz, Stoineşti, Berechiu, Gurba, Şicula, Agrijul Mic, 

Groșeni, Mânerău, Hășmaș, Archiș, Tauț, Șilindia, Șomoșcheș, Cermei! 

Strucutra de tineret: lideri, vicelideri, secretari de tineret, 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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Ședința Departamentului de Tineret pe Județul Arad 

 

În 04.11.2017 a avut loc la Şistarovăt intâlnirea liderilor de tineret din județul Arad. Împreună 

cu fratele Adrian Burtă am participat la seminariile deosebit de interesante, culte şi pline de 

har şi de informație tinute de frații: Andrei Mare - Sântana "Pasiunea slujitorului"; Ovi 

Curescu - Conop " Tinerii si Misiunea"; Gabi Cercelaru - Nădlac "Muzica în biserică" şi 

Dorel Coraş - Ştei BH "Ce înseamnă să fi un lider spiritual". Sesiunea a fost condusă de 

fratele prezbiter - lider ul județului Arad - Onisim Botezatu. A fost o întâlnire benefică 

relațiilor frățeştii si a schimbului de experiență în slujire, unde ne-am revăzut după jumatate 

de an. Întâlnirea a fost bine organizată şi am ascultat aceste 4 seminarii de calitate sorbind 

cuvintele. Slavă Domnului că lucrarea de tineret începe să se maturizeze prin liderii ei. Cei 

care nu ați venit, ați pierdut enorm...data viitoare ne vom întalni in 17 Martie 2018. Până 

atunci, la luptă pentru Cristos si poporul Lui. 

www.timoteiineu.ro – peste 1 milion de vizualizări 

 
Statistica site-ului www.timoteiineu.ro...: peste 1 milion de vizualizări! A Dumnezeului 

nostru să fie toată slava, cinstea și onoarea în Veci Amin! A noastră pocăința, silința, 

smerenia și pocăința. Fără cuvinte.... 

ANUNȚ: În data de 17.12.2017 la Biserica Penticostală din Gurba, la programul de dimineață 

va fi prezent cântărețul creștin – Ovidiu Liteanu. Sunteți invitați cu drag la părtășie! 

ANUNȚ: În data de 16.12.2017 la Biserica Penticostală ”Betania” Ineu va avea un Concert 

de Colinde. La eveniment vor sluji: Orchestra Reunită Ineu – Iermata, Grupul Regional, 

Fanfara Bisericii Penticostale Iermata și alții. Dacă doriți să slujiți prin cântare sau poezie, 

colindând, anunțați la telefon 0742.504.970 până în data de 09.12.2017 

ANUNȚ: În data de 25.11.2017 a avut loc Ședința Departamentului de Tineret Regional 

Penticostal – Regiunea 7 Ineu/ Asociația Timotei Ineu. Departamentul de tineret este întristat 

pentru absența, de mai bine de un an, a tinerilor din Biserica Penticostală ”Speranța” 

Târnova, la întâlnirile de tineret. Rugăm conducerea bisericii ca să ia măsuri pentru ca tinerii 

să participe la activitățile regionale de tineret pentru a crește spiritual într-un mediu favorabil. 

http://www.timoteiineu.ro/
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EVANGHELIZARE PE TREN! Ruta Arad – 

Ineu - Brad 
5 noiembrie 2017, sondaj pe ruta de tren Arad-Brad si in mod deosebit in Brad. 

Sub egida Asociației Timotei Ineu, membră în Coaliția pentru Familie am realizat acest 

sondaj, încă nu este finalizat și urmează să mai facem astfel de actiuni, iar la final toate 

rezultatele oficiale alături de chestionarele ca dovadă, vor fi la sediul Asociatiei Timotei Ineu. 

Aici rezultatele provizorii . 

38 de persoane au participat la acest sondaj: 

1.Ce înseamna Familia ? 

37- au raspuns, Familia inseamna Barbat-Femeie  

1- a raspuns, că poate fi si altceva ( fara insa a explica ) 

2. Ce înseamnă homosexualitatea ? 

31- au raspuns un păcat  

2- au raspuns ca nu știu  

3- au răspuns că nu-i interesseaza, consideră ca este o problemă personală 

3. Cum se face ca un grup atat de mic, discriminat din punctul lor de vedere a reușit să 

blocheze o acțiune perfect democratică, a trei milioane de români? 

31-au raspuns, că este un abuz la adresa celor 3 milioane de romani. În același timp consideră 

că, comunitatea homosexuală este susținută din străinatate nu are nimic în comun cu 

identitatea noastră de neam și nu este deloc discriminată aceasta comunitate. 

3- au raspuns ca nu știu  

4- nu au raspuns la aceasta întrebare 

4. La un referendum pentru Familie, ați vota pentru familia liber consimțită între-un bărbat și 

o femeie ? 

35-au răspuns DA 

2- au răspuns NU 

1- nu știe 

5. Vrei să te implici mai mult pentru adevarata familie ? 

28- au răspuns DA 

3-au răspuns NU 

7- nu au răspuns: 

Trag niște concluzii  

O majoritate covârșitoare răspunde că Familia este cea lăsată de Dumnezeu barbat-femeie, că 

mai apoi unii să susțină într-un fel sau altul ideea homosexuală. Aceștia nu văd că se 

contrazic pe ei inșiși, întrucât termenul de familie chiar ei au spus ca este atribuit cuplului 

Bărbat-Femeie. Asta nu înseamnă ca avem un discurs al urii față de homosexuali, doar ca ei 

nu se pot numi familie, ( nimeni nu ar zice nimic dacă și-ar zice cucurigu-cucurigu sau cot-

co-dac-cot-co-dac) avem dreptul de autor la acest termen Familie și trebuie să îl apărăm! 

Din păcate am constatat că foarte puțini pot explica sau măcar să arate că știu ce înseamnă 

ideologia homosexuală. Mulți au răspuns că așa se nasc (dar așa ceva nu există din punct de 

vedere biologic sau pshihologic), alții au spus că așa simt ei (i-am întrebat dacă lumea noastră 

este guvernată de simțuri, am admis că viața se trăiește prin simțuri, dar nu poate fi guvernată 

de simțuri, ele nu au o etică comună tuturor ). Mă îngrijorează acest aspect; mulții au spus că 

este un pacat, dar nu au argumente, iar un om fără argumente este o victimă sigură, precum 

un castel de nisip înaintea refluxului. 

De implicat? Nu ne implicăm nici noi, cei care avem la activ sute de slujbe bisericești. Asta e 

drama noastră, trăim de azi pe maine spiritual ( cați pot raspunde afirmativ la întrebarea ”Ești 

Mântuit?”) Nu ne pasă că ne sunt călcate în picioare drepturile, nu ne pasă că ară Satan pe 

spinarea noastra cu grijurile, nevoiile de zi cu zi și cu păcate. 
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Concluzie - Dacă nu se face referendum este vina voastră! 

Dacă nu se fac Marșuri pro-Familie este vina voastră! 

Dacă casele de cultură nu aud mesajul Mântuirii este vina voastră! 

Dacă bisericiile nu devin Case de Rugăciune, Spitale, Adăposturi, Colț de Rai, Sprijin, 

Bucurie, este vina voastră!  

Dacă trenurile nu cântă spre lauda Domnului este vina voastră!  

Dacă Școliile nu scot Oameni este vina voastră! 

A voastră, a celor ce dormiți între 4 pereți duminica, ce vă ziceți creștini dar mintiți, nimei nu 

se naște creștin ci devine prin Credința în Iisus Cristos!  

A voastră ce ați abandonat lupta! 

A voastră, ce nu vreți să mai fiți români, ați uitat prețul limbii si faptul că Dumnezeu vrea să 

fie lăudat în limba română! 

Este VINA MEA că nu stiu sa spun... mai bine: Treziți-vă! Articol scris de  Casian Dimb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tinerii din Regiunea 7 organizează astfel de misiuni la sfârșit de săptămână! 

 

ANUNȚ - În data de 1 Decembrie 2017 de la ora 20:00 vom avea Cerc de 

Rugăciune la Biserica Penticostală din Mânerău! Vom avea un timp 

deosebit de părtășie în care ne vom ruga pentru România și pentru cei 

înălțați în dregătorii! 

ANUNȚ - În fiecare zi de Vineri, de la ora 20:00 se face rugăciune la Cercul de 

Rugăciune, la Biserica Penticsotală din Mânerău! 

ANUNȚ - Programul din Biserica Penticostală din Mânerău se face în 

fiecare zi de Duminică de la ora 14:00 – 16:00! Vă așteptăm  la părtășie! 

ANUNȚ - Anul acesta vom face Revelionul la Biserica Veche din Iermata. 

Condiții – vârsta minimă 14 ani, fără tineri din lume și fără un caracter 

iresponsabil; fiecare aduce un platoou cu prăjitură și unul cu aperitive, o sticlă 

de suc și o sticlă de apă. Înscrieri la Bulzan Marian/ mess facebook sau tel: 

0742504970. Programul începe de la ora 01:00! 
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DE CE CONSTRUIM BISERICI? Atat de cunoscutele slogane: "Opriți construcția de 

biserici!"... Alții vin și ne arată cu degetul că sunt mai multe biserici decât spitale... Dacă 

mergem pe logica aceasta, ce ziceți de câte farmacii sunt?? Și nu suntem deloc mai sănatoși și 

nu am făcut nici un pas în cea ce înseamnă prevenția boliilor... Oameni buni, nu numărul în 

sine este problema ci motivația și calitatea acestor servicii. Nu am o statistică în care să 

compar numarul de farmacii cu cel al bisericilor, dar aici cred ca sunt pe aproape. Evident nu 

minimalizez importanta unui sprijin farmaceutic în localitățiile din Romania, dar dupa logica 

celor care sunt împotriva construirii de biserici, am o întrebare: Nu v-ați gândit niciodată ce 

teren propice reprezintă industria farmaceutică în Romania? Când fiecare pensionar odată pe 

lună iese cu o pungă plină de medicamente, care de cele mai multe ori nu-i ajung... cred și eu 

ca Statul Român are obligația să iși protejeze cetățenii și să aibă grijă de sănătatea lor. Să 

investească în Sănătate, la fel cum trebuie sa investească și în Învățământ sau Apărare și aici 

nu vreau să fac eu lista priorităților sau ordinea... depinde de mai mulți factori. Înțeleg 

nemulțumirea unora care ori nu sunt creștini ori sunt creștini dar refuză să mai aibă tangență 

cu industria religioasă care generează de asemenea mulți bani. Oamenii aceștia vin și spun: 

nu-i corect ca Statul să plătească din banul public activități religioase, "un bun" de care ei nu 

se folosesc, dar în aceași situație sunt și eu care sunt creștin și nu particip la atat de așteptatele 

zile ale orașului sau comunei. Dar trăim în aceași comunitate iar cei mai mulți asta vor, mă 

supun... cine a scos pe piață sloganul - avem mai multe biserici decât spitale? Noi creștinii, 

nu-i o glumă... creștinul petrece o zi în biserică și alte 6 în afara bisericii. Creștinul este 

învățat încă din biserică, că are datoria de a face o lume mai bună, că trebuie să lupte cu răul, 

boala, corupția. Isus ne-a învățat să iubim, să îngrijim pe bolnav, să săturam pe flămând, să 

îmbrăcăm pe sărac, să căutam pe cel intemnițat. Biserica este acel copac din gradina Eden, al 

cunoștinței binelui și răului, din care astăzi putem mânca, să cunoaștem ce este bine și ce este 

rău (Prețul a fost plăătit de Cristos), dar contrar așteptărilor nimeni nu se mai înghesuie spre 

Ea. Biserica este centrul Omenirii, o piatră mică, care a ajuns un Munte. Biserica deține 

tainele trecutului, prezentului sau viitorului. Biserica este cea care dă viată, nu cea care adună 

averea și morții, biserica este cea care adună gunoaiele și împarte în schimb speranta. 

Avem mai multe biserici decât spitale? Eu cred ca nu; trebuie să învățăm să construim 

adevaratele biserici și adevaratele spitale. Biserica nu înseamnă o cladire. Biserica este un 

trup viu, format din oameni care cred in Isus Cristos. Spital nu înseamnă o clădire (mă văd 

nevoit să repet pentru a fi clar ințeles). Spitalul este o comunitate de oameni de la paznic la 

medic, care lucrează împreună spre binele pacientului. Degeaba, dacă totul este pentru bani, 

mită în buzunarele halatelor ți pomelnice acoperite de sutana preotului. 

   Cred că toate comunitățiile religioase ar trebui să se autofinanțeze, să se gospodărească 

singure. Preoții și/sau Păstorii ar trebui plătitți de proprile lor biserici prin enoriașii lor. 

Preoțimea nu este o meserie, este o chemare! În același timp România ca și stat creștin, 

trebuie să își promoveze valorile, să aiba grijă de imaginea Sa. Așa cum sunt bani pentru 

sport, cultură, trebuie să fie și pentru Biserică, dar toate în scopuri naționale. Suntem un 

popor creștin prin definiție, indiferent cât ne vom schimba, ce vom mânca, cum vom gândi, 

avem o istorie creștină. Atenție, nu ne naștem creștini: întai trebuie să credem în Cristos și 

astfel devenim creștini! Credincioșii indiferent de confesiune, reprezintă o comunitate (trupul 

lui Cristos). Orice comunitate are sediul propriu sau un loc unde iși desfașoară activitățiile. 

Ce poate fi rău în asta? De ce oamenii, muncesc pânaă la epuizare, urăsc, invidează, încalcă 

legea, fac orice pentru corpul lor? Construiesc case, investesc enorm în ele, ca să locuiască 

70-80 de ani.. de ce? Pentru cine? Răspunsul este identic, cei care nu vor biserici, vor spitale, 

le construiesc pentru cei care sunt azi și cei care vor fi maine, la fel și bisericile pentru cei 

care sunt azi și cei care vor fi maine! Spitalele tratează trupul, Biserica tratează sufletul. Poate 

cineva nega existența trupului și a sufletului? 

Casian Dimb – Biserica Penticostală Iermata 
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Întâlnire Regională de Tineret la Biserica 

Penticostală Șicula 

 

 

 

 
 

În data de 18.11.2017 a avut loc Întâlnirea Regională de Tineret la Biserica 

Penticostală Șicula. Au fost prezenți tineri din: Ineu, Iermata, Chier, Șicula, Gurba, Bocsig, 

Bocsig Gară, Beliu, Stoinești, Moroda, Pâncota, Agrijul Mic. Cuvântul Lui Dumnezeu a fost 

predicat de fratele Darius Filimon și a cântat: Orchestra Reunită Ineu – Iermata, Fanfara 

Bisericii Penticostale Șicula, alături de grupurile de tineri ale bisericilor și de soliști și 

recitatori. Dumnezeu ne-a dat har în părtășie și ne-am bucurat de prezența Duhului Sfânt în 

Cuvânt, Rugăciune și Cântare. Programul a fost coordonat de liderul de tineret local – Iurcea 

Ghiță, iar prezentarea a fost făcută de viceliderul de tineret local – Bodea Alexandru. 

”Dumnezeu să răsplătească tinerilor care au slujit în orchestră și cărora le mulțumesc 

pentru mobilizare, activitate și efort. Rezultatele se văd, dacă slujim în unitate și pentru 

promovarea culturii creștine penticostale, prin cântare în rândul tinerilor! Valorile transmise 

prin cântare, prin intermediul formațiilor arată că suntem comunități unite și împlinitoare a 

Sfintelor Scripturi! Felicitări cântăreților de la Iermata și de la Ineu! Trebuie să felicit și 

Fanfara Bisericii Penticostale din Șicula pentru performanță și pentru dovada unității și a 

dragostei frățești. Dumnezeu să răsplătească întregii adunări pentru efort și implicare, dar și 

fraților mei – Iurcea Ghiță și Bodea Alexandru. Mulțumesc în mod deosebit fratelui 

predicator Darius Filimon, care  răspuns invitației! Mulțumesc comitetului bisericii, liderilor 

de tineret și tuturor tinerilor care s-au implicat în a fi prezenți și a sluji! Fiți binecuvântați de 

Domnul Isus! ” 

Insp. Prof.  Președinte Asociația Timotei Ineu – Bulzan Marian Gigel 
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S-a inaugurat Biserica Penticostală din 

Mânerău, Comuna Bocsig 

 
Prin Harul Lui Dumnezeu, ne-am pus pe inimă lucrarea Lui Dumnezeu de a renova și 

de a reabilita Casa de Rugăciune din Localitatea Mânerău, Comuna Bocsig, Județul Arad! 

Dumnezeu ne-a vorbit la mai mulți, prin Duhul Sfânt, că are de lucru în acestă localitate, iar 

noi am ascultat!  

Cu sprijinul Comunității Regionale Penticostale Arad, prin slujitorii penticostali din 

localitățile: Bocsig, Ineu, Chier, Iermata, Șicula, Stoinești, Gurba, Agrijul Mic, Beliu,  a 

fratelui păstor Hanga Dumitru, a diaconului Teodor Palcu, a Comitetului Bisericii 

Penticostale Bocsig, a Bisericilor Penticostale din Regiunea 7,  a liderilor de tineret: Teodor 

Moroșanu, Dîmb Casian, Nicolae Moțiu, Bulzan Marian, Iurcea Ghiță; a Asociației Timotei 

Ineu; a Primăriei și Consiliului Local Bocsig; a început ca acest proiect să prindă viață, iar 

Dumnezeu să se îngrijească într-un mod special de Casa Lui și de Robii Săi! 

Am început fără nici un leu, să săpăm fundația Adunării din Mânerău, alături de tineri 

penticostali din toată Regiunea 7! Dumnezeu să le răsplătească dragostea și implicarea! Apoi 

comunitatea penticostală s-a mobilizat, auzind despre ce lucrăm… așa au început să vină 

balastul, cimentul, materialele de construcție, lemnul și tot ce este necesar!  

Din 16 Ianuarie 2017, până în 25 Martie 2017, ne-am organizat șantierul și ne-am 

rugat! Din 25 Martie 2017, până în 29 Octombrie 2017, s-a lucrat în fiecare zi de sâmbătă la 

construcția clădirii! 

Până aici Domnul Dumnezeu ne-a ajutat! Am văzut cum Dumnezeu face minuni și îți 

îndeplinește planurile, cu fiecare dintre noi, dacă ne lăsăm la dispoziția Lui!  

Slavă Lui Dumnezeu! Astăzi, 29.10.2017 – Asociația Timotei Ineu a inaugurat Casa 

de Rugăciune din Mânerău, comuna Bocsig, în parteneriat cu bisericile penticostale din 

Regiunea 7 Ineu -Arad. A fost un proiect ambițios care a implicat peste 100 de persoane pe o 

perioadă de 7 luni de zile. Am început în data de 29.03.2017 şi am finalizat în 29.10.2017. 

Fratele păstor Dumitru Hanga a ținut slujba divină. Frații au predicat: prezbiter Darius 

Filimon, împreună cu pastor Nelu Terpea şi diacon Teodor Palcu. Fanfara de la Iermata a 

slujit în cântare, alături de grupul Regional, grupul de copii din Mânerău, frați şi surori. 

Lucrarea clădirii a fost realizată de maistorul Teo Moroşanu din Chier – liderul de tineret şi 

casierul bisericii penticostale din Chier. Vreau să multumesc tuturor pentru implicarea şi 

dăruirea de care voi ați dat dovadă în acestă lucrare. Dumnezeu să vă răsplătească! 

Cu ajutorul Lui Dumnezeu acest proiect a fost finalizat cu Succes! Unitatea tinerilor 

penticostali este o forță care poate dezvolta comunitățile locale din care facem parte. Domnul 

să ne ajute! În perioada 05.11.2017 – 12.11.2017 a avut loc o săptămână de evanghelizare! 

Biblia, Evanghelia după Marcu, capitolul 9, verestul 41:  ”Şi oricine vă va da de băut 

un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că 

nu-şi va pierde răsplata.” 
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Un nou Proiect al Asociației Timotei Ineu 

 
Asociația Timotei Ineu a început demersurile pentru a instra în posesia unei clădiri, în scop 

administrativ, pe lângă administrația publică a Orașului Ineu. Urmează finalizarea 

documentației privind intrarea în posesie a acestei clădiri, pro – bono ( dat fiind că suntem 

asociație/ONG nu vom plăti chirie sau impozit), apoi vom începe lucrările de reabilitare și 

modernizare, din bugetul Asociației Timotei Ineu. Scopul achiziționării acestei clădiri, constă 

în formarea unei Școli Biblice și a susține proiectele deja aflate în derulare: Cămara Săracului 

– un spațiu de depozitare pentru alimente și îmbrăcăminte; Gospodăria Combate Sărăcia – 

spațiu de depozitare pentru unelte și necesar; Pâinea noastră cea de toate zilele – spațiu 

administrativ. În acest moment clădirea se află în paragină, situându-se în parcul industrial al 

Orașului Ineu.  

Urgențele de reparație a clădirii constă în construcția unui acoperiș care să rezolve problema 

infiltrațiilor de la apa pluvială, racordarea la utilități: apă, canalizare, energie electrică și 

finalizarea documentației. Pentru aceste lucruri avem mare nevoie de fonduri și de materiale 

de construcție. Facem apel către comunitățile penticostale locale, către adunările penticostale, 

frați sau surori cu dare de mână să se implice pentru a investi în viitorul tineretului 

penticostal. Clădirea va intra în posesia noastră pe un minim de 10 ani sau un maxim de ani 

pe care îi va hotărâ administrația publică. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea biruință deplină! 

 

 
La fel ca la 

Mânerău, 

Dumnezeu ne va 

da biruință! 

Pentru informații 

și detalii sunați la 

tel: 0742504970 

De ce 

Școală 

Biblică? 

Pentru că 

tinerii 

trebuie să 

învețe să 

slujească 

generației 

lor! 

 
Ne rugăm pentru: tablă acoperiș, structura de lemn(coarne, leațuri, cuie), uși 90x200, geamuri, 

sobe pentru încălzire (două bucăți), instalații utilități, mobilier (rafturi, scaune, mese, birouri, 

unelte – roabă, lopată), zugrăvit, lemne, parcare și lucrători! Psalmii 111:2 ”Mari sunt lucrările 

Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc!” 
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Credința, de la vorbe la fapte 
Recent am auzit o predică în care se zicea că doar dragostea contează, că 

doar ea rămâne și că de la dragoste au pornit toate, aproape că nu mai e nevoie 

de fapte, nici de biblie sau slujire, până la urmă nu mai e nevoie nici de botez 

sau credință. Personal cred că poți iubi fără să crezi dar nu poți crede fără să 

iubești. 

Uneori în viața de zi cu zi am tot felul de discuții bazate pe problema 

credinței la nivel de practică. Suntem buni comentatori și chiar cunoscători ai 

bibliei, dar rezultatele sunt la urmă când ne uităm la împliniri, la realizări. Trec 

ani la rând până ne dăm seama cine este cu-adevărat Dumnezeu. Că... nu-L 

cunoaștem, noi doar ne lăudăm cu El, dar suntem departe de puterea Lui. 

Doamne deschide-ne ochii inimii. 

Totuși până la urmă viața demonstrează că totul se bazează pe credință, 

fie ea cât de mică, dar să fie. Cum crezi în alarma care te trezește sau în pix că 

va scrie, așa e nevoie de credința în Dumnezeu, credința în Isus, având desigur 

ca rezultat faptele. Sunt frumoase versetele din biblie, sunt frumoase cântările și 

worshipul, dar fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. 

E toamnă, e așa frumos, am o liniște în inima mea că Dumnezeu va 

trimite pe Isus să strângă roadele curând, dar oare va găsi El credință pe 

pământ?! Ai grijă tu ești un rod al suferinței Lui. Așa că nu sta nepăsător 

pentrucă poți totul cu Hristos care te întărește, dar nu poți nimic fără El. 

Nu lăsa ca frământările, problemele și suferințele acestei lumi să te 

copleșească, fii încrezător pentru că 'toate lucrurile sunt cu putință celui ce 

crede!' 

Crede iubind, pentru că dragostea face totul ușor, iar credința face totul 

posibil.     L i n u s _ F l a v i u s (Flavius Petrișor) 

 

Ne vedem, cu Voia Domnului Isus, 

în anul 2018!  

Până atunci: 

1 Corinteni 1:8 ”El vă va întări până la 

sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în 

ziua venirii Domnului nostru Isus 

Hristos.” 

Și să nu uităm că: 
Coloseni 1:16 ”Pentru că prin 

El au fost făcute toate lucrurile care 

sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute 

şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, 

fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. 

Toate au fost făcute prin El şi pentru 

El.”  

Proverbe 3:1,2 ”Fiule, nu uita 

învăţăturile mele şi păstrează în inima 

ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace”. 
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Site-ul 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:www.timoteiineu.ro 

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! 

 

 

 

 

 

Poezia Chemare 

Înălbit cu lacrimi e portul românesc, 

În dragoste țesute ia și catrința 

De mii de Penelope care de dor tânjesc, 

Stau mamele în poartă, nu își pierd speranța. 

Dă-mi frunză doinele, comori ascunse-n tine 

De când chemau străbunii feciorii din război, 

Să chem și eu doinind cu lacrimi și suspine, 

Înstrăinații țării să vină înapoi. 

Dă-mi ciocârlie trilul, căci lanu-i aurit, 

Din cele patru zări să chem secerătorii, 

Rămânem fără pâine, hambarul s-a golit, 

Tăcerea umple sacul azi la coșul morii. 

Tăria ta dă-mi munte, să-ți înverzesc păduri, 

Să te acopăr iar cu haina răcoroasă, 

Căci prea te-au dezgolit drujbe și securi, 

Dă-mi inima să chem haiducii tăi acasă. 

Dă-mi aleanul țară, să-l fac o cale-ntoarsă 

Cu toată frumusețea din mioritic plai, 

Căci nu-i ca tine alta în lume mai frumoasă, 

A pus în tine Domnul un colțișor de Rai. 

Voi pruncilor crescuți pe brațe prea bătrâne, 

Să-mi dați lacrima voastră, picurul din Soare, 

Să chemăm părinții din negura din lume, 

Brațele iubirii..., căci viața-i trecătoare. 

Dă-mi Românie graiul, cu psalmi să-l înnădesc,           Sărbători Binecuvântate cu Domnul Isus! 

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! 

Așa cum credincioșii, de veacuri l-au știut, 

Așa să îl păstreze tot neamul românesc, 

Căci prea ne rătăcește un grai de împrumut. 

Dă-mi Doamne pe altarul clipei, necurmată 

Chemarea la Viață, chemarea la Cristos, 

Ascultă-mi Doamne ruga, împlinește Tată, 

Să traversăm pustia vieții cu folos. 

Ana Haz, Seleuș 


