
Maleahi 3:16  

”Atunci, şi cei ce se tem de Domnul 

au vorbit adesea unul cu altul; 

Domnul a luat aminte la lucrul 

acesta şi a ascultat, şi o carte de 

aducere-aminte a fost scrisă 

înaintea Lui, pentru cei ce se tem de 

Domnul şi cinstesc Numele Lui.” 

Broșura tinereului penticostal din Regiunea VII – Ineu 
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Articol 

Irimie Narcisa Cristina / Biserica Penticostală Betel Groșeni. 
 

              Tinerețea împreună cu Hristos este ca un fel de barieră care te ține departe 

de stricăciunile lumii acesteia, deoarece tentațiile sunt mult mai mari în această 

perioadă a vieții, când mintea este încă fragedă, iar lui Satan îi este mai ușor să te 

corupă. Primul lucru la care un tânăr care vrea să urmeze pe Hristos ar trebui să fie 

atent este anturajul. Bun sau rău, ar trebui să anticipăm în ce direcție ne îndreaptă 

anturajul nostru și dacă ar trebui să continuăm să facem  parte din acel anturaj sau 

nu. Un tânăr nu poate fi lumină în jurul său dacă nu are o relație cu Dumnezeu, fără 

această relație nu există credință, dragoste, ascultare sau frica de a păcătui, ci există 

doar un ambalaj frumos, la exterior, pe care scrie „tânăr pentru Hristos”, însă gol în 

interior. Ca să putem fii lumină trebuie mai întâi să ne asigurăm că avem o relație 

cu Dumnezeu, să-L căutăm din toată inima în fiecare zi, Cuvântul Său să fie hrana 

pentru noi și în același timp o candelă picioarele noastre și o lumină pe cărare, ca 

să nu ne abatem de la Cel care este Calea, Adevărul și Viața. Cuvântul Domnului 

trebuie păstrat în inimă și-n gând, să cugetăm la el, să învățăm din el pentru a putea 

birui păcatul. Citirea Cuvântului trebuie să fie zilnică și trebuie să o facem atât cu 

mintea, cât și cu sufletul pentru a înțelege ce dorește să ne transmită Dumnezeu.  

             Atâta timp cât noi avem o adevărată părtășie cu Dumnezeu, vestirea 

Cuvântului lui Dumnezeu este o onoare, o plăcere și o bucurie. Vestim ceea ce este 

scris, cum a lucrat Dumnezeu în viețile noastre. Putem vesti Evanghelia atât prin 

cuvinte, cât și prin fapte și comportament. Prin faptul că noi suntem un exemplu 

pentru alții, proslăvim pe Dumnezeu, vestind cu viețile noastre că Isus Hristos a 

murit pe o cruce pentru păcatele noastre, a înviat din morți și locuiește în inimile 

noastre.Vestirea noastră trebuie să fie una plină de bucurie și cu har astfel încât 

lumea de afară să vadă câtă fericire este pe calea Domnului. Și atâta timp cât 

vestim din toată inima, veghem asupra cărării noastre, medităm asupra Cuvântului 

zi și noapte, avem o relație adevărată cu Dumnezeu, punem atât lucrarea, cât și 

viața noastră în mâinile Lui, este imposibil ca lucrarea Lui să nu aibă biruință și 

rezultatele să fie cu mult peste așteptările noastre! 

 

Citate 

Cătălin Iercan ”Dumnezeu este intervalul dintre două bătăi ale inimii!” 

Dan Marcel  "După ce am căutat fără să găsim, se întâmplă să găsim fără să 

căutăm." 

Șerban Beni ” Lumea nu e a celor modeşti, ci a celor energici!” 

Iurcea Ghiță ” Fericirea vine atunci când înțelegem că ceea ce ne dă Dumnezeu, 

este mai bun decât ceea ce ne dorim noi!” 

Dana Barna Andruș ”Nimic din ce avem nu este datorită norocului ci datorită 

milei și îndurării Lui Dumnezeu!” 
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Eseu 

Denuț Raul/Biserica Penticostală Betel Groșeni 

Ce-l poate despărți pe un creștin de dragostea lui Dumnezeu? 

 În acest scurt mesaj, aș dori să vă transmit câteva gânduri din Sfânta 

Scriptură, despre ce-l poate despărți pe un creștin de dragostea lui Dumnezeu. Și 

pentru aceasta, aș dori să folosesc ca suport 4 versete din Sfânta Carte, care se 

regăsesc în epistola apostolui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 35-39. 

 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau 

strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau 

primejdia, sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată 

ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem 

mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că 

nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de 

acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi 

în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, 

Domnul nostru. 

 Vedem din aceste 4 versete că nu există lucruri pe pământ sau în cer, 

circumstanțedin viață, persoane, stăpânirii, care să-l poate despărți pe creștin de 

dragostea lui Dumnezeu... Și totuși, de ce atunci, sunt atât de mulți care au spus că 

s-au hotărât să-l urmeze pe Isus toată viața lor, și vedem bisericile noastre plini de 

oameni căzuți, oameni care s-au depărtat de Dumnezeu... De ce au ajuns aceștia 

așa??? A fost ispita prea puternică pentru ei? Scriptura ne spune, că nu ne-a ajuns 

nicio ispită peste puterile noastre... Atunci care este problema??? Atunci când 

slăbim în viața noastră de credință, acest lucru nu se întâmplă datorită lipsei de har 

sau de dragoste divină, nici din pricina vreunei puteri extraordinare sau a unei 

adversități copleșitoare, ci din neglijența personală față de rămânerea în Hristos 

Isus... 

 Când începem să neglijăm Biblia, Cuvântul Viu și lucrător al lui Dumnezeu, 

care ne sfințește, când dărâmâm altarul rugăciunii, când lăsăm părtășia cu sfinții pe 

altă dată, când încet încet cu fiecare decizie greșită, ne depărtăm de Dumnezeu, 

când păcatele noastre încep să pună un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, 

când nu mai ai nicio dorință de a lupta pentru cer, atunci ne îndreptăm cu pași 

repezi și siguri spre moartea spirituală.. Spunea un frate, că omul ajunge atât de 

sfânt pe cât își dorește... Dumnezeu ne pune la dispoziție 1440 de minute în fiecare 

zi, ne dă indicații cum ar trebui să le folosim, pentru ca tot noi să fim fericiți... Însă 

de multe ori, noi știm mai bine decât Dumnezeu... Și ne lăsăm seduși de plăcerile 

de o clipă, trecătoare ale acestei lumi, uitând să facem ceea ce contează cu 

adevărat... Ne strângem lemn, fân, trestie, uitând că toate acest lucruri vor arde 

într-o zi și sunt fără de valoare... 

Însă, să identifici problemele este cel mai ușor lucru de făcut. Mai greu este 

de găsit rezolvarea la aceste lucruri. Rezolvarea se găsește în Evrei 12:1-2 
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Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la 

o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu 

stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. 

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la 

Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 

ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 

Să ne ajute Dumnezeu ca în alergarea ce ne stă înainte, să dăm la parte orice 

piedică, și păcatul care ne învășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință cu 

privirile ațintite la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul și 

Mântuitorul. Căci vom ajunge biruitori, doar rămânand în Hristos, în ascultare de 

El și într-o strânsă relație cu Cuvântului lui Dumnezeu. 

Și să nu ne uităm la noi, nici la oameni, ci să ne uităm la Domnul Isus... Care 

cred că vrea să ne spună fiecăruia dintre noi, la fel cum i-a zis lui Ghedeon: 

„Viteazule, eu sunt cu tine, cu puterea aceasta pe care o ai, dute... Nu mai sta, nu te 

uita la slăbiciunile tale, ci crede că Eu sunt cu tine, și mergi înainte, la luptă, rămâi 

în mine, și Eu te voi întări, iar la finalul alergării, în cer te va aștepta cununa.... 

Iar în final, aș dori să las o poezie ce se bazează pe textul din Romani 8:35-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citate 

Dagău Alexandra ” Urcă la înălţime. Urcă departe.Ţelul tău este cerul.Ţinta 

ta,un astru!” 

Alexandra Achimp ” "De obicei... la lucrurile prețioase ajungi mai greu ( așa că 

ai răbdare)!” 

Dory Palcu ” Daca vrei sa umbli pe ape mai întâi coboară din barca”! 

Abel Dolineanu ” Victoria vine intodeauna in urma unui esec!” 

 
 

Nici nu știi câți prieteni, rude, colegi și oameni din jurul nostru 

consuma pornografie, ca și o rețetă la frustrările lor intime 

personale, iar prin aceasta se sinucid spiritual devin dependenți, au 

înclinații obscene.  Ei se ascund pentru că noi daca ar ieși la iveală nu 

am știi să-i înțelegem și ajutam, nu am știi să le rezolvam problemele 

ci mai degrabă arătăm cu degetul. Indiferent unde ești, roagă-te în 

direcția asta ca Dumnezeu să intervină, doar El poate, e posibil sa te 

rogi pentru soțul tău, fratele tău, tatăl tău, soția ta, etc. 

Te rogi în ascuns pentru un păcătos ascuns ! 

 

Îndemn Dîmb Casian – Biserica Penticostală Iermata 
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Niciun creştin... 

Niciun creştin răscumpărat din moarte  

Nu va putea vreodată fi răpus.  

Cât vrea spre Domnul paşii să îl poarte,  

Crezând în jertfa Domnului Isus. 

 

Cohorte de s-ar strânge cu duiumul  

Să-i taie calea unde s-ar fi dus.  

Deschis întotdeauna îi e drumul.  

Crezând în jertfa Domnului Isus. 

 

De i-ar sta-n faţă apa cea mai mare.  

Vrăjmaşi-n spate-n răsărit şi-apus,  

Îşi va croi un drum direct prin mare,  

Crezând în jertfa Domnului Isus. 

 

Şi de ar fi zvârlit in foc şi pară.  

Părând că viața, iată, i s-a dus,  

El va renaşte nou şi proaspăt iară,  

Crezând în jertfa Domnului Isus. 

 

Cum n-a pierit niciun iudeu în mare,  

Cum focul pe cei trei nu i-a răpus.  

Nu piere un creştin în încercare,  

Crezând în jertfa Domnului Isus. 

AMIN 

Credinţa-aude vuietul de ploaie  

Când seceta-i stăpânul absolut  

Şi vede apele curgând şuvoaie,  

Când niciun nor pe cer n-a apărut. 

 

Credinţa-ntoarce fiul de la moarte,  

Puterea flăcării o face scrum.  

Astupă gura leilor, desparte  

În două marea și-şi croieşte drum, 

 

 

Pe fugă pune oștile duşmane  

Şi bolile le-alungă c-un cuvânt.  

Aduce izbăvirea-n încercare,  

Dărâmă ziduri groase la pământ... 

 

 

Întinde-obrazul celui ce-l loveşte...  

Sărută palma-arzându-i pe obraz...  

Suspină pentru cel ce rătăceşte...  

Iubeşte... rabdă... scoate din necaz... 

 

Necazuri, prigonire, strâmtorare,  

Primejdii, lipsuri, foame, - ameninţări.  

Puterile de-acum ori viitoare,  

Făpturi de pe pământ ori chiar din cer, 

  

Vrăjmaşul ce la Domnul duce pâră  

Cu lista cea de multe slăbiciuni  

Şi care-n cei din juru-i toarnă ură  

Ori stinge duhul sfintei rugăciuni, 

 

Înaltul ori adâncul niciodată  

Nu vor fi-n stare, după cum e spus,  

Să îl despartă pe-un creştin vreodată  

De dragostea eternă-a lui Isus!  
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Devoțional 

Alexandra Achimp/Biserica Penticostală ”Filadelfia” Beliu 
Sursă: https://farame977836539.wordpress.com/2018/03/31/esti-iubit/ 

Te-ai întrebat vreodată ce îți pot transmite florile de pe câmp sau faptul că 

auzi un râs cristalin de copil, un tril a unei păsări sau simți briza unui vânticel? 

Îți spun eu ce înseamnă toate acestea: Cineva te iubește mult. Ascultând copiii și 

neînțelegând tot timpul ceea ce ei spun și cum gândesc te poți minuna și descoperi 

lucruri nemaipomenite. Așa mi s-a întâmplat mie. 

Să vă povestesc. Într-o zi, o fetiță dragă mie, de 5 ani, m-a întrebat de ce 

există buruieni, adică florile pe care le vedem pe marginea șanțului sau pe câmp; 

iar eu i-am răspuns că acestea există pentru că sunt frumoase și înfrumusețează 

peisajul. Atunci ea m-a întrebat dacă ele sunt create ca noi să facem buchete de 

mireasă din ele.. până atunci nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Dar acum pot să 

zic că DA, ele sunt create pentru noi, mireasa Lui; ne sunt dăruite să ne bucurăm 

de ele. Noi suntem mireasa Lui, iar El este Mirele nostru, și după cum orice mire 

aduce un buchet miresei lui, tot așa și Dumnezeu ne-a pregătit și ne-a dăruit cel 

mai frumos buchet. El se întinde cât vezi cu ochii prin câmpuri viu colorate, prin 

florile plantate de noi (cum ar fi ghioceii, trandafirii), prin tot noianul de culori, de 

forme și de o gingășie remarcabilă. Așa cum am spus, toate acestea sunt pentru 

noi; noi trebuie doar să ne oprim din alergarea noastră zilnică, să ne facem timp să 

privim și să ne minunăm de splendorile create pentru noi, dar nu e doar atât, căci 

acestea ne sunt date ca și dar prețios. 

Așa că te provoc să te oprești și să privești minunile Domnului într-o floare 

de pe câmp nebăgată în seamă de mulți, în licăritul stelelor și în luna fermecată 

care îți poate aduce o speranță că Cineva veghează asupra ta, te binecuvântează. 

Dacă poți să auzi cântecul păsărelelor și te bucuri de melodia lor, dacă te poți 

bucura de un râs a unui copil pe care îl auzi, dacă te poți bucura de sunetul scos de 

instrumente (cum ar fi chitară, pian, vioară și altele), este pentru că acestea sunt 

create de un Creator minunat care te-a binecuvântat cu abilitățile necesare pentru a 

auzi și simți toate acestea. Acest Creator este Mirele tău și toate acestea ți le-a 

dăruit ție pentru a-ți arăta cât de mult te iubește, că are o dragoste enormă pentru 

tine și care chiar și prin adierea de vânt te îmbrățișează, liniștindu-te. 

Nu uita că prin tot ce te înconjoară El îți arată iubire, protecție, grijă și că El e cu 

tine mereu și nu te-a părăsit, nu te părăsește și nu te va părăsi niciodată. Și 

amintește-ți mereu: toate florile pe care le vezi sunt pentru tine, sunt buchetul tău 

strălucitor de mireasă, dăruit de Mirele tău. 

Citate 

Esther Belean ” Always pray to have eyes that see the best in people, a 

heart that forgives the worst , a mind that forgets the bad, and a soul that never 

loses faith in God!” 

Tabita Belean ” Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine!” 
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Poezie  

Călin cătălin Micora/Biserica Penticostală Iermata 

 

Cât de mare-i preţul vieţii ce odată tot apune! 

Dar ea merită alături cu cea veşnică-a o pune? 

Merită să pui alături încercarea de-o clipită, 

Cu răsplata glorioasă ce va fi în cer primită? 

Merită să-ţi pierzi credinţa pentru-o trecătoare lipsă? 

Pentru-o clipă de-ncercare veşnicia să-ţi stea-nchisă? 

Binecuvintează, dar, un necaz, o strâmtorare! 

Ai fost astfel găsit vrednic să fii pus la încercare! 

Cine-ncearcă-n foc metale care n-au nici o valoare? 

Aurul se-ncearcă astfel! 

Strălucirea-n foc răsare! 

Încercarea e dovada că în tine este aur. 

Dar e-amestecat cu zgura. 

Dumnezeu, ca Meşter Faur, 

Trebuie prin foc să-l treacă spre-a-i verifica tăria. 

După locul încercării vei cunoaşte bucuria. 

Linişieşte-te, tu, care eşti supus la încercare! 

Dumnezeu Se-ncrede-n tine, vede-n tine o valoare. 

Dacă-ar şti că te vei pierde, focul chiar acum l-ar stinge. 

N-ar îngădui, fii sigur, de tine a se atinge. 

Domnul pe cei slabi îi cruţă şi îi lasă-n voia firii. 

Dar aceştia, vai, nu gustă bucuria izbăvirii. 

Fii convins: cu cât mai mare e acum o încercare,cu-atâta bucuria va fi mai 

strălucitoare. 

Şi, ca să o strângi în suflet ca pe-o binecuvântare,nu e preţul încercării pe potriva ei 

de mare! 

 

 

 

 

1 Mai 

Regional 

2018 

 

 

 

 

 

Gânduri 

Vasile Iurcea ” Știai că 

lacrimile sunt mai importante decât 

zâmbetul? 

- De ce? 

Pentru ca zâmbetul îl poți dărui 

oricui, în schimb lacrimile sunt 

doar pentru persoanele pe care nu 

vrei să le pierzi. 
 

Lucian Palcu „ Amintirile 

frumoase,sunt bijuterii pierdute!” 

 

Daniel Bejera ” Planul 

generalilor valorează cât braţul 

soldaţilor.” 

 

Natalya Hader ” 

Iubirea...iubirea este sentimentul 

cel mai pur si cel mai nobil... 

sentimentul care te inalta spre cei 

mai inalti nori si iti poate oferi cele 

mai fericite momente de-a lungul 

intregii vieti...” 

 

Poliana Dîmb ” Observe the 

World.” 
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Aviz ucigașilor de părinți…   Editorial  Prof. Onisim Botezatu 

Sursă https://onisimbotezatu.wordpress.com/2018/04/23/354/ 

Fratele va da la moarte pe frate-său, și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula 

împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. Matei 10:21 Vorbe zdrobitoare! Vorbe 

grele! Inimaginabile, dar reale. Pentru ca au fost profețiete de Domnul Isus. Prima 

parte cu fraticidul am abordat-o în cartea:”CRUCIADELE DINTRE SFINȚI ȘI 

DEMONI”, partea intermediară e alarmantă, 45 de milioane de avorturi/an pe 

planetă. E o mare provocare de abordat. Aici, însă ne ocupăm de partea finală: 

copiii se vor scula împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. Nu vezi prea des la știri 

asemenea cazuri, în consecință constați că nu e un fenomen foarte important. Oare! 

Analizăm un gen de crimă întâlnită la ordinea zilei și din păcate nepedepsită. 

Ucigașul cu sabia vorbelor. Atunci ei au zis: „Veniţi să urzim rele împotriva lui 

Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de 

înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu 

luăm seama la toate vorbirile lui!” Ieremia 18:18. Sunt acest gen de oameni, în 

general din apropiere care lovesc fără milă, exact acolo unde știu ei că te doare mai 

tare. Dacă observăm în context, ei apelează la câteva arme ucigătoare. Arme 

folosite de cei mai mulți copii împotriva părinților: Ignoranța. Să nu luăm în 

seamă. Acesta este una dintre armele suicidulale folosite de adolescenți și tineri. 

De ce suicidală? Pentru că în fond ajunge la autodistrugere. De câte ori te faci că 

nu auzi ce spune mama, tata? Este o formă de ucidere lentă a acestora. 

DIMINUAREA IMPORTANȚEI SFATURILOR. Vorbirile. Deci nu mai sunt 

sfaturile acelea pe care le asculta-i cu sufletul la gură când te învăța poezia de la 

serbare, sunt niște simple „vorbiri”. Ce este în inima unui părinte care asistă la 

această scenă, văzând că nu dai doi bani pe cuvintele lui? CUVINTE 

ÎNJOSITOARE. Haideți să urzim rele. Să inventăm, să născocit, să acuzăm. Unui 

părinte? Niciodată așa ceva. Se poate, dar cu prețul propriei nefericiri. 

Sub forma unor sfaturi pe dos asta ar suna cam așa: Vrei să-ți distrugi părinții? 

Ignoră zilnic învățăturile lor, nu da doi bani pe sfaturile acestora și vorbește-le cât 

mai urât posibil. Toate acestea îi bagă în mormânt cu zile. Ne întrebăm de unde au 

atâtea fire albe, riduri, boli și suferințe? Mare parte din comportamentul nostru. 

Har Domnului că mai avem zile și timp să recuperăm. Să ne cerem iertare. Și 

Dumnezeu se va îndura de fiecare copil ucigaș, conștient sau nu dar la fel de 

vinovat înaintea cerului. Vrei să fii fericit? Aaceasta nu e dată de bani, nici de 

diplome, nici de independență, nici de carieră, nici de măritiș sau însurătoare. Nu. 

În legile firii Dumnezeu a lăsat aceasta pe fondul cinstirii părinților. „să cinstești pe 

tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ”. 

Efeseni 6:1 Vorbește-le frumos! Respectă-i! Cinstește-i! Iubește-i! Să le fii aproape 

îngrijindu-i și astfel se vor comporta copiii tăi cu tine. 

 

Citate 

Parasca Recalo ” Mintea și sufletul omului nu merg mereu pe aceeași potecă!” 
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Articol 

Flavius Petrișor/ Biserica Penticostală Iermata 

 

Focul care te duce in Rai 

 

Decât să arzi atunci în iad, mai bine arzi acum pentru Isus.  

Moise a avut chemarea prin foc, Ilie a cerut foc din Cer, iar Isus a zis „am venit să 

aduc foc pe pământ”. Despre ce foc este vorba? Personal cred că este vorba despre 

flacăra Duhului Sfânt, despre dragostea pentru Hristos, sa fierbi pentru Dumnezeul 

cel viu, la fel ca Ieremia (Ier. 20:9) și David (Ps. 39:3). Pentru că Dumnezeu 

învinge focul prin foc. 

Indiferent cât de mult ne ascundem după o sfințenie fățarnică „lucrarea fiecăruia va 

fi dovedită prin foc”, puneți foc când citiți, puneți foc când dăruiți, puneți foc când 

cântați, când vă rugați, când vorbiți cu oamenii și totul va căpăta alt sens. Aceasta 

este Biserica, o făclie așezată în vârf de munte ca să ardă și lumea să o vadă. 

Dumnezeu nu are nevoie de oameni de zăpadă, ci de oameni dispuși să cucerească 

suflete din iad. 

Trăim o formă de evlavie, împietriți în legi, datini, obiceiuri și programe. Am ajuns 

la concluzia că mai bine pentru noi ar fi să trăim un an de vulcan pentru Rai decât 

o viață în ghearele lenevismului și a nepăsării. Biserica are nevoie de trezire, iar 

trezirea înseamnă trăirea curată la adevărata valoare a creștinismului. 

Până când să ne mai sufere Dumnezeu? , până când să mai aștepte să ne ridicăm 

din confort, modernism și formalism? Vremurile care le trăim se aseamănă cu cele 

ale lui Noe amestecate cu ale Sodomei și Gomorei. Ne poate trezi și potopul sau 

ploaia de foc, dar ceea ce te poate duce în Rai e focul din inima ta pentru 

Dumnezeu. 

În fond și la urma urmei spunea Ravenhill: „cu cât va fi mai mare focul din noi cu 

atât mai puțin vor arde oameni în iad.” 

 

Citate 

Lavinia Lucuța ” "Viata este arta de a desena fără radieră!" 

Ana Recalo ” Fi tare ! Nu te lăsa înfrânt de orice necaz, vorba urâta, bârfă, 

îngrijorare sau batjocură. Mergi înainte!” 

Roxana Estera ” "Asociază-te doar cu cei ce merg într-o direcție cu tine!" 

David Ciprian ” Viața este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul prin care noi o 

trăim este darul pe care noi il facem lui Dumnezeu.” 

Teodor Dronca ” Viata e o lupta cu invingatori si invinsi.Sa cautam sa fim din 

prima categorie!” 

Daiana Armat “Prietenii sunt familia pe care ți-o alegi singur.” 

Ionela Beuca ”În viață nu te opri niciodată din drum. Găsește întotdeauna o 

modalitate de a merge mai departe indiferent câtă durere ai in suflet! Nu rămâne 

în spate, căci nimeni nu se va întoarce după tine.” 
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Articol                 Aurel Ștefan Tripa 

 

Frați, surori și prieteni În Domnul Isus și cei care încă nu v'ați întors la Dumnezeu 

prin pocăință. Dumnezeu ne vorbește și astăzi prin Domnul Isus și prin Duhul 

Sfânt, să ne pocăim și să ne întoarcem cu toată viața noastră înaintea Lui 

Dumnezeu, să ne pocăim de păcatele noastre cu lacrimi și cu lepădare de sine, să 

ne luăm crucea și să ÎL urmăm pe Domnul Isus. Domnul Isus ne spune tuturor : " 

Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să - și ia crucea în 

fiecare zi, și să Mă urmeze. " (Luca 9.23) Trăim vremea în care mulți oameni se 

depărtează de Dumnezeu și de Domnul Isus și ÎL întristează pe Duhul Sfânt trăind 

în păcate, în fărădelegi, în pofte și în toate murdăriile lumii acesteia, și care ÎL 

nesocotesc pe Dumnezeu prin călcarea poruncilor Lui și a învățăturilor Domnului 

Isus și ale apostolilor Lui scrise în Biblie. Chear și dintre cei care odată au făcut 

legământ cu Dumnezeu și au fost spălați prin Sângele Lui Hristos vărsat pe Cruce 

și care au primit Nașterea din Nou și Duhul Sfânt sânt care au părăsit Calea 

Mântuirii pentru lumea asta păcătoasă. De aceea, Dumnezeu prin Duhul Sfânt și 

prin apostoli ne îndeamnă să ne pocăim fiindcă venirea Domnului Isus este foarte 

aproape și Nunta Mielului Ceresc cu Mireasa Lui se apropie. Să ne adunăm 

untdelemn în vase ca fecioarele înțelepte și să fim gata cu candelele aprinse să 

întâmpinam pe Mirele Ceresc Isus când vine. Toți care încă mai stați departe de 

Dumnezeu și de Domnul Isus, vă rugăm pocăiți-vă și întoarceți - vă la Dumnezeu 

ca să fiți mântuiți și să faceți fapte bune și plăcute Lui Dumnezeu ca să ajungeți în 

veșnicie cu Isus și nu în focul iadului la Satana. " Fiul Omului (Isus ) a venit nu ca 

să piară sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. "(Luca 9.56) Domnul Isus ne 

spune : "...Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care 

se pocăiește, decât pentru nouă zeci și nouă de oameni neprihăniți care n-au nevoie 

de pocăință. "(Luca 15.7) AMIN. 

Despre Ierusalim – Pastor Gabi Iszak 

Ierusalimul este capitala lui Israel. 

 ישראל בירת היא ירושלים

Jerusalem is the capital of Israel. 

Jérusalem est la capitale d'Israël. 

Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. 

Gerusalemme è la capitale di Israele. 

Jerusalén es la capital de Israel. 

Jerusalém é a capital de Israel. 

Jeruzsálem az izraeli főváros. 

Иерусалим - столица Израиля. 

耶路撒冷是以色列的首都。 

エルサレムはイスラエルの首都です。 

예루살렘은 이스라엘의 수도 다. 

यरूशलेम इजरायल की राजधानी है। 
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ANUNȚ 

Pentru o mai bună organizare în editarea acestei reviste rugăm membrii 

grupului Regiunea VII să posteze aici, în acest grup, toate citatele, 

articolele, editorialele, gândurile, poeziile, eseurile și orice alte creații 

creștine literare. Este foarte greu să accesăm 650 de profile facebook a 

tuturor membrilor din acest grup și să ne uităm la ultimele 10 postări în 

căutăre de materiale autentice pentru acestă broșură! 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 
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ANUNȚ! Am început strângerea de fonduri pentru proiectul noului 

sediu al Asociației Timotei Ineu. Pentru sprijin financiar în donații, vă 

rugăm să utilizați informațiile afișate în antetul de mai sus! Vă 

mulțumim!  

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze 

pentru că investiți în tineret și în 

proiectele noastre! 

Broșura și alte articole le aflați 

pe site-ul www.timoteiineu.ro  

http://www.timoteiineu.ro/
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