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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 

 

Octombrie 

 

NR. 

V 
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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La Mulți Ani ”Asociația Timotei Ineu” 

Departamentul de Tineret Regional Penticostal – Regiunea 7 – Asociația Timotei Ineu și 

Redacția Revistei ”Copil în Credință” vă urează multă binecuvântare la ceas aniversar! 

 

La mulți ani Asociația Timotei Ineu! 

Astăzi se împlineşte un an de la înființarea legală a asociației. Demersul a 

început în data de 24 Mai 2016, când membrii fondatori au semnat la avocat 

statutul şi acest demers s-a încheiat cu procesul de la Judecătoria Ineu, prin care 

s- dobândit personalitatea juridică, la 1 Octombrie 2016. 

Trebuie să amintim că în luna Octombrie 2014 a început organizarea 

tineretului pe plan național, o strategie ce a descentralizat lucrearea de tineret 

astfel: la nivel de țară, comunitate, județ, zone de tineret. Zona/Regiunea 7 

cuprinde aproximativ 30 de localități cu centrul la Ineu și 14 lideri de tineret. 

Noutatea constă în organziarea structurii de tineret la nivel local prin alegerea în 

strucutră a liderului, viceliderului și a secretarului de tineret.  

Bilanț la ceas aniversar: 

Asociația Timotei Ineu are în prezent 96 de membrii din localitățile: Ineu, 

Iermata, Moroda, Seleuş, Şicula, Gurba, Beliu, Rogoz, Stoineşti, Agrijul Mic, 

Botfei, Bocsig, Chier, Arad. Activăm în 30 de localități din jurul Oraşului Ineu. 

Cel mai mare proiect pe care l-am realizat anul acesta este Casa de Rugăciune 

din Mânerău. Strategia de dezvoltare trebuie schimbată pentru că nu a dat 

rezultate(teatru, film, etc...).  

Suntem singurul ONG independent declarat pro-penticostalism, deci 

scriem istorie. 

Ca ONG sprijinim activitatea Regiunii 7 prin - organizarea de evenimente 

in colaborare cu adunarile penticostale, sustinerea slujitorilor din punct de 

vedere logistic, dezvoltarea structurii de tineret, ajutorari, etc.  

Programe de succes implementate - " Pâinea noastră cea de toate zilele" şi 

"Gospodăria combate sărăcia".  

Viziune - crearea unui centru puternic penticostal la Ineu şi dezvoltarea 

comunității penticostale pe plan local. 

Pe plan național suntem organizație membră a Coaliției pentru Familie. 

Asociatia a premiat elevii din regiune, care s-au calificat la religie la faza 

județeană şi care au luat rezultate foarte bune. 

Suntem cunoscuți ca "activişti Timotei:))" 

Rata de implicare în activități este de 98%. Din 10 tineri 8 se implică 

activ fie prin susținere financiară, fie prin implicare directă. 2% contează ca 

lobby. 

Slăvit să fie Dumnezeu! La mulți ani şi la cât mai multe realizări pentru 

Slava Lui Dumnezeu şi lărgirea împărăției Lui! 
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Trăiești cumva într-o 

rutină?  

Și ești de toate plictisit? 

Celor din jur le bagi de vină 

Fiind mereu nemulbțumit? 

 

Îți amintești cum altădată 

Timp pentru Dumnezeu aveai, 

Cu-o dragoste înflăcărată 

Spre slava Lui te dăruiai...? 

Mai știi ce dor, ce pasiune 

Neîncetat te însoțeau, 

Stăteai plecat în rugăciune 

Și zorii astfel te prindeau? 

Îl implicai pe Domnu-n toate, 

Era pe primul loc mereu; 

Lucrări mărețe, minunate 

Trăiai ades cu Dumnezeu. 

Acum pasiv, fără putere 

Tu stai deoparte și privești, 

Iar frumusețea-ti sfântă piere.. 

Ai început să ruginești. 

Căci plictiseala și rutina 

Trăite timp îndelungat 

Aduc în viața ta rugina, 

Aduc trăirea în păcat. 

Și-ncet încet ajungi creștine 

De pofte și plăceri robit, 

Nu îți mai e deloc rușine 

Deși cândva le-ai osândit. 

Ce stare grea..să fi rugină, 

Ceva murdar, de lepădat.. 

În loc să arzi, să fi lumină 

Sclipind ca aurul curat..! 

În loc să fi o piatră vie 

În templul sfânt al lui Hristos, 

Să strălucești spre veșnicie 

Tot mai puternic, mai frumos..! 

 

 
 

Dar vai, mai grav e că rugina 

De nu-i tratată imediat 

Aduce-n viața ta ruina, 

Și nu mai poți să fi salvat. 

Ridică-te, cere-i iertare 

Lui Dumnezeu cât îți dă har! 

Nu mai e timp de amânare, 

Mâine-i târziu, e în zadar. 

Duhul Său sfânt să îți vorbească, 

Să schimbe astăzi viața ta, 

Să nu-ți dea pace, să-ți trezească 

Un dor după prezența Sa. 

Să pună iar în tine focul 

Iubirii sfinte, cea dintâi; 

Când erai gata să lași totul 

Ca lângă Domnul să rămâi. 

Adu-ți aminte că Acasă 

Te-așteaptă Tatăl să îți dea 

Îmbrățisarea Lui duioasă 

Cum nimeni nu ți-a dat cândva. 

Cu ochii umezi, în tăcere, 

Și-n palmele-i cu semn de cui, 

Suspină Domnul de durere 

Topit după copilul Lui.... 

 

Amin! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Anunț! 

Anunț! 

În data de 

29.10.2017 

de la ora 09:00 

va avea loc 

Inaugurarea 

Casei de 

Rugăciune de la 

Mânerău, 

Comuna Bocsig! 

Program 

09:00 – 10:00  

Tăiere panglică; 

Prezentare proiect 

și luări de cuvânt 

10:00 – 11:00 

Program divin 

Îndemnuri la 

Rugăciune, 

Cântări, Poezii 

11:00 – 12:00  

Predică și slujba de 

dedicare a 

lăcașului de 

rugăciune 

12:00 – 13:00 

Masă de dragoste 

la Căminul 

Cultural din 

Mânerău! 

Vă așteptăm cu 

bucurie să luați 

parte la acestă 

sărbătoare  

regională! 

Proverbele 15:10 ”Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit, şi 

cine urăşte mustrarea va muri.” 

Proverbele 27:5 ”Mai bine o mustrare pe faţă decât o prietenie 

ascunsă.” 

Neemia 13:11 ”Am mustrat pe dregători şi am zis: „Pentru ce a 

fost părăsită Casa lui Dumnezeu?” Şi am strâns pe leviţi şi pe 

cântăreţi şi i-am pus iarăşi în slujba lor.” 
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Daca ar arăta așa toate farmaciile , am mai consuma medicamente ? -

Desigur , sunt indispensabile vieții dar totuși ! 

Asta nu este o gluma, oamenii de-acolo așa trăiesc. Nu doar că nu este o 

glumă, dar imaginea acestui vânzător ambulant de medicamente, vorbește într-

un mod chiar artistic despre ce înseamnă industria farmaceutica. Pentru bani 

vindem orice , oricând și oricum ... Ei bine la noi nu-i așa ....!! 

La noi, deschizi frumos o ușa din termopan, te lovește un aer rece, că doar 

avem aer-condiționat, te întâmpină personalul îmbrăcat elegant în alb, cu halatul 

curat, medicamentele stau pe raft în vitrină precum speciile de animale protejate 

în natură ( mă rog, nu la noi la alții ). 

Ideea este aceeași: Banii și să mai vii pe la noi !!! 

Nu este ca și cum te-ai duce la bunica / bunicul să-ți de-a să bei un ceai de 

mușețel, cules asta primăvară, ținut la uscat și apoi ambalat în vid sa nu-și 

piardă mirosul... Sigur la noi nici astea nu mai au efect, de ce ? Pentru că 

secretul este drumul făcut până în grădina să-l culegi ... 

Așa este omul modern, concentrează într-o pastilă toate efectele 

farmaceutice ale naturii, pentru că nu are timp. Încearcă să aduci un copil 

crescut la oraș, pe un câmp și să-i ceri să-ți culeagă: coada calului, nici nu știe 

cum arată ( dar ampicilina ?? Știe ).  Sincer nici nu mă mai mir că generațiile 

care vin ( mai ales în America își pun întrebări de gen), ei habar nu au cum arată 

o urzică. 

Viața este o pastilă, Credința este o pastilă, Sportul este o pastilă, Cartea 

este o pastilă, Hrana este o pastilă, etc ... 

Degeaba vin și ne spun că trebuie sa evoluam , lumea a involuat. Retard 

este cuvântul care caracterizează majoritatea oamenilor care nu au un drum în 

viață ... 

Pentru că în viață trebuie să cauți , nu sa iei totul de-a gata. 

Nu uita , drumul este secretul unui ceai bun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Farmacia din Haiti 

www.teocrație.blogspot.ro 
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Iertarea, între viață și moarte 
Iertarea adevărată izvorăște din suflet și se citește prin fapte. 

Fiecare amânare pe care o avem cu privire la a ierta pe cineva, 

clădește în noi un zid care ne desparte de Dumnezeu și ne leagă de 

moarte, de moartea spirituală. Fără să ne dăm seama moartea aceasta 

vine din neiertarea aproapelui, sau chiar din iertarea fățarnică, de 

datorie, din obligație. Iartă fără să aștepți ceva în schimb. 

Nu există creștere spirituală fără iertare. Însuși Isus ne învață că 

doar iertând putem iubi și așa ne iartă El cum iertăm și noi. Cât timp 

nu ierți cu adevărat pe aproapele tău, ești efectiv rob, legat și cu 

durere în inimă. Poate de multe ori ca să poți ierta, trebuie să îți calci 

firea și egoul și să accepți orice nedreptate ți s-ar fi făcut. Dar 

Dumnezeu oricum lucrează în dragoste și în dreptate, atunci cine ești 

tu să judeci sau să condamni pe altul? Poate un pumn de țărână să 

călăuzească altă țărână? Sau poți tu îndrepta ce a creeat Dumnezeu 

strâmb? Nicidecum. Tu iubește necondiționat, că oricum nu poți ierta 

mai mult decât iubești. 

Mă întristez de multe ori când trec prin anumite încercări 

pământești și abia după o anumită perioadă îmi dau seama scopul lor 

și totuși cât de ușor poți fi fericit. Tot ce trebuie să faci e să trăiești 

prezentul cu Dumnezeu, pentru că trecutul este plătit cu sângele 

dragostei de pe cruce, iar viitorul este necunoscut. Destul cu frica, fii 

treaz și veghează. Ajunge zilei necazul ei! 

Îmi doresc să ne ridicăm din starea de căldicei, dintre viață și 

moarte și să ne întărim ființa în Hristos, toate lucrurile sunt posibile 

dacă credem. Și ce rost are să ne agităm pentru trup, pentru pământ, 

pentru foc? O! dacă am ști prețui sufletul, sufletul nostru și al 

aproapelui nostru... Pare greu la început, dar nimic nu e imposibil. 

Iertarea e grea când trăiești în întuneric, dar exersând zi de zi viața de 

lumină și luptă în Isus poți ajunge sfințit, curat și gata pentru a ierta. 

Doamne ajuta-ne! 

În fond și la urma urmei toate lucrurile lucrează spre binele tău, 

dacă te încrezi și îl iubești pe Isus și pe cei apropiați ție. Dar nu uita, 

nu e totuna să te întorci la Dumnezeu cât timp vezi, umbli, mănânci și 

gândești sau să te întorci din citostatice, dat peste cap din spital. 

Să ne trăim bine viața… ca-n timpul zilei. 

Flavius Petrișor – Biserica Penticostală Iermata 
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Iubită adunare penticostală, 

Stimați slujitori, 

Dragi frați și surori, tineri, 

 
Asociația Timotei Ineu își exprimă dorința de a colabora intens cu 

membrii penticostali: frați, surori, tineri, slujitori; pentru a dezvolta și a zidi 

comunitatea penticostală locală.  

Una din aceste colaborări este reprezentată prin Revista ”Copil în 

Credință”! 

În acest sens vă rugăm să comunicați și să anunțați public bisericii, că 

avem nevoie de materiale pentru revistă, din partea membrilor cu drepturi 

depline. Dacă cineva are o mărturie, o poezie, un eseu, un devoțional, un articol, 

un anunț chiar, așteptăm pe adresa redacției afișată la antet scrisorile celor ce 

vor să se implice și să contribuie la bunul mers al acestei lucrări.   

Dacă doriți un număr mai mare de reviste, datorită cererii membrilor, vă 

rugăm să ne comunicați pentru a rezolva acest aspect.  

Revista este dedicată bisericilor din Regiunea 7 și considerăm că aportul 

fiecărei adunări penticostale este un mare folos pentru a comunica și a ține 

legătura între noi. Deasemenea dorim să avem în revistă mesaje autentice, pline 

de cunoștință și învățătură, respectiv informații cu privire la evenimente, 

inclusiv anunțuri cu privire la angajare. Dorim să acoperim fiecare aspect al 

vieții prin informații relevante și actualizate.  

Ne aflăm în  anul 3 de activitate, an ce cuprinde 6 numere publicate 

anual. Credem că împreună vom reuși să formăm o publicație reprezentativă, 

serioasă și importantă, pentru adunarea penticostală locală.  

Trebuie să menționăm că Revista ”Copil în Credință” se distribuie gratuit 

pentru fiecare adunare penticostală din Regiunea 7, acest lucru fiind posibil prin 

susținerea financiară a tinerilor dumneavoastră.  

Dorim să vă mulțumim pentru că ne sprijiniți, ne îngăduiți chiar dacă mai 

greșim uneori în exprimare, dar vă asigurăm de toată sinceritatea și dorința de a 

avea o comunitate penticostală puternică în credință și în fapte.  

Pentru orice întrebare, nelămurire, propunere, chiar mustrare, vă stăm la 

dispoziție! Dumnezeu să vă binecuvânteze! 
Psalmii 40:10 ”Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul tău şi 

mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.”  

Psalmii 71:17 ”Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc 

minunile Tale.” 

 

Președinte Asociația Timotei Ineu        Vicepreședinte Asociația Timotei 

Ineu 

   Lider zonal/regional de tineret                  Lider de tineret 

   Prof. Bulzan Marian – Gigel                       Burtă Adrian  - Valentin 
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În luna Septembrie 2017, Grupul Regional a slujit în Biserica 

Baptistă din Coroi, cu ocazia botezului noutestamental oficiat în 

familia Enciu, singura familie penticostală din localitate. Ne bucurăm 

pentru că sunt un exemplu de conviețuire și un model pentru cei care 

nu îl cunosc pe Dumnezeu. Să ne rugăm pentru satul Coroi și pentru 

trezire sprirituală în toată zona Cermeiului! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ultima duminică din luna August 2017, Grupul Regional a slujit la Seara 

Tinerilor din Biserica Penticostală din Șicula. Au predicat frații – lider regional 

Bulzan Marian – Biserica Penticostală ”Betania” Ineu și lider Teo Moroșanu – 

Biserica Penticostală din Chier.  

 

 

 

 

 

 

 

 Grupul Regional în misiune pe tren! 

 

 

7 tineri au mers cu trenul având 

misiunea de a vesti Evanghelia prin 

cântare și părtășie cu cei din tren. 

Ruta Ineu – Brad, dus – întors, a 

fost pentru 2 zile o ocazie pentru cei 

din vagoane ca să îl cunoască pe 

Domnul Isus! Slăvit să fie Domnul! 
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Întâlnirea membrilor Coaliției pentru Familie din 16.09.2017 la București. Președintele 

Asociației Timotei Ineu – Bulzan Marian alături de  reprezentantul Cultului Penticostal - 

Liviu Axinte, alături de atâția oameni deosebiți,  hotărâți să luptăm pentru familia creştină. 

Preşedintele Coaliției Pentru Familie- Mihai Gheorghiu! Ne rugăm pentru Referendum! 
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COMUNICAT 
Comunitatea Regională Penticostală Suceava, ca autoritate în Cultul Creștin Penticostal -

Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România, prin prezentul comunicat 

nr.259/29.09.2017, se delimitează de acțiunile și activitatea formațiilor ”Not an Idol” și 

”Proconsul”, conform motivelor exprimate în primul paragraf.  

Mișcarea EUTIH ce activează în Regiunea 7 – Ineu promovează astfel de formații, pe care 

Cultul Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România, prin forurile 

superioare, se delimitează de acțiunile și activitățile acestor ”trupe”.  

Pentru că suntem frați creștini și membri în Alianța Evanghelică din România, nu dorim să 

aducem atingere imaginii sau vre-o lezare altei denominațiuni sau frontului comun la nivel 

național. Considerăm că diferența culturală și spirituală dintre caracterul penticostal și 

actvitatea acestei mișcări este total neavenită, pe plan local! 

 

În urma argumentației comunicăm următoarele: 

Asociația Timotei Ineu împreună cu structura de tineret penticostală Departamentul de 

Tineret Regional Penticostal – Regiunea 7 Ineu, se delimitează de mișcarea EUTIH, pentru că 

prin organizarea unor astfel de evenimente, ce include formații sau slujitori care nu se 

adaptează caracterului penticostal al regiunii, influențează tineretul creștin penticostal spre o 

direcție greșită tiparului cultural și contextului spiritual regional penticostal. 

Nu acceptăm ca tinerii penticostali sau membrii aderenți din nici-o biserică penticostală din 

Regiunea 7, membrii din Asociația Timotei Ineu – să slujească sau să participe la acțiunile, 

activitățile și evenimentele EUTIH, din motivele enunțate mai sus.  

Dorim pacea și o viață trăită după Sfânta Scriptură, în concordanță cu rânduiala bisericii 

penticostale locale, fără a aduce nici cel mai mic prejudiciu bisericilor penticostale din 

Regiunea 7 și considerăm că tinerii penticostali au toate resursele ca să se formeze într-un 

mediu spiritual adecvat, delimitându-se de valorile promovate de mișcarea EUTIH, contrare 

Sfintelor Scripturi și nepotrivite cu caracterul bisericii penticostale! 

Motivare: 

Care sunt aceste non-valori? Părăsirea Casei de Rugăciune, misiune fără responsabilitate, 

neascultare față de conducerea bisericii locale, programe suprapuse cu programul bisericii 

locale, participarea la evenimente care promovează curente culturale interzise în adunare, 

ținută neadecvată și alte argumente din care putem trage concluzia că trebuie să protejăm 

tineretul de astfel de pericole care pot să lezeze caracterul dar și rânduiala bisericii locale.  

Președinte Asociația Timotei Ineu și Lider Regional de Tineret/Regiunea 7 Ineu – Arad, 

Prof. Bulzan Marian – Gigel 

 

În data de 16.09.2017 a avut loc 

Întâlnirea Regională de Tineret de la 

Biserica Penticostală Iermata. Au fost 

prezenți peste 200 de tineri din peste 20 

de adunări penticostale. Tinerii au slujit 

prin cântare și poezii alături de fanfara 

și orchestra bisericii locale. Cuvântul 

Lui Dumnezeu a fost predicat de 

pastorul Tică Ulici de la Satu – Mare. 

Programul a fost condus de viceliderul 

tineretului local – Gligor Bogdan. Slăvit 

să fie Dumnezeu! 
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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! 

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! 

 

 

 

 

 

Fanfara Iermata a participat 

la Festivalul Fanfarelor de la 

Arad şi ne-a reprezentat cu 

succes! Dumnezeu să 

binecuvânteze toți fanfariștii 

și pe fratele dirijor Ursu 

Ionel! 

Festivalul Fanfarelor este de 

notorietate, fiind organizat în 

fiecare an de către Consiliul 

Județean Arad prin Centrul 

Județean de Cultură Arad. 
1 Tesaloniceni 5:22 ”Feriţi-vă de orice se pare rău.” 

Iuda 1:22 ”Mustraţi pe cei ce se despart de voi;” 

Tit 1:13 ”Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă” 

Tit 2:15 ”Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască.” 

Tit 3:10 ”După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări,” 

1 Timotei 5:20 ”Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca şi ceilalţi să aibă frică.” 

1 Tesaloniceni 5:14 ”Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să 

îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.” 

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! 


