
 
 
 

Nr. înregistrare 2/2017 

Scrisoare deschisă către,  

adunarea penticostală 

 

Stimați 

Slujitori ai Domnului Isus,  

Scumpi tineri, frați și surori în Domnul Isus, 

 

Asociația Timotei Ineu, organizație suport pentru comunitatea penticostală locală, ce activează în 

zona/regiunea din jurul Orașului Ineu, cuprinzând paste 20 de adunări penticostale, vă aduce la cunoștință 
următoarele:  

- În urma ședinței Adunării Generale a Asociației Timotei Ineu, s-a luat hotărârea ca toți tinerii 
penticostali să sprijine proiectul reabilitării Bisericii Penticostale din localitatea Mânerău.  

Credem că prin sprijinul fizic și financiar vom putea să reabilităm total clădirea bisericii penticostale din 
localitatea Mânerău. În colaborare cu Biserica Penticostală din Bocsig, cu acordul Comitetului Bisericii 

Penticostale din Bocsig și prin sprijinul tuturor celor ce au pe inimă lucrarea Lui Dumnezeu, dorim să ne 

implicăm în această localitate unde, cândva, a fost Slujbă Divină în Casa de Rugăciune.  
Asociația Timotei Ineu își asumă colaborarea cu toată zona penticostală, pentru a înfăptui acest proiect. 

Credem că Dumnezeu ne va ajuta, ce începem să ducem la bun sfârșit! Toate fondurile strânse vor fi în 

administrarea Bisercii Penticostale din Bocsig, Asociația Timotei Ineu având un rol de mediere și sprijin 

logistic, creând punți de comunicare și dezvoltând o colaborare zonală pentru atingerea țelului. Prin tinerii 
penticostali din toată zona vom asigura forța de lucru, dar pe viitor și slujirea, implicarea lor spirituală.  

Tot asociația se va îngriji de demersurile documentației. Toți cei care doriți să contribuiți și să vă 

implicați în acest proiect regional, vă rugăm să vă adresați conducerii Asociației Timotei Ineu și fratelui 
responsabil din Biserica Penticostală Bocisg – Teodor Palcu. Din primăvara acestui an vom începe lucrările 

la Mânerău!  
- Asociația Timotei Ineu, datorită statutului de organizație non-guvernamentală (ONG), are dreptul 

organizării a diferitelor activități culturale și educative. În cadrul asociației vom desfășura mai 

multe cursuri și seminarii, pe o perioadă de 3 luni de zile. Aceste cursuri vor fi ținute de profesori 

de religie penticostală sau de profesori care sunt membri deplini în CCP-BDAR, având o anumită 

pregătire didactică. Școala Biblică va fi un centru de Studiu Biblic, care va însuma mai multe 

cursuri și seminarii, finalizate printr-un Certificat. Evaluarea va fi teoretică și practică. Practica va 

consta în completarea unui formular, de către cursant, prin care va dovedi că a stat de vorbă cu cel 

puțin 3 persoane care nu îl cunosc pe Dumenzeu. Dorim prin aceste cursuri să pregătim tinerii 

pentru slujire, evanghelizare și implicare în viața cotidiană și slujirea bisericească.  
- În urma dobândirii unei astfel de Certificat de Competență, vă rugăm să luați în considerare 

pregătirea lor teoretică și parctică pentru implicarea lor în următoarele funcții sau responsabilități: 
lider de tineret, vicelider de tineret, secretar de tineret; în datul îndemnurilor; în vizitarea 

bolnavilor; în acțiuni de organiare și administrare; etc. pentru a acoperi nevoia adunărilor locale și 
pentru a veni în sprijinul slujitorilor și a comitetului cu tineri competenți și pregătiți.  

- Asociația Timotei Ineu în cadrul centrului de pregătire și echipare ”Aeropag” (nume sugestiv), 
desfășoară mai multe Cercuri de pregătire, pentru a acoperi numeroase activități din societate. 



o Cerc Teatral – ne propunem înființarea unei echipe de teatru creștin pentru a prezenta 
publicului larg, într-o manieră intelectuală, cultă și culturală, spirituală, episoade ce conțin  
experiența de viață, unor oameni ce au ajuns să îl cunoască pe Dumnezeu  

o Cerc de Pictură și Desen – dorim să formăm o echipă, ce cuprinde tinerii talentați din 
toată zona, pentru a prezenta în arta vizuală valorile creștine.  

o Cerc de film – acest cerc se va ocupa de relația mass-media și film, prin promovarea 
valorilor moral creștie, într-un mediu invadat de imoralitate, ficțiune și alte curente, curente 
a căror scop este să ducă modul de gândire al oamenilor departe de fața Lui Dumnezeu.  

o Proiecte sociale – tinerii care nu au pregătire teoretică și nu au preocupări intelectuale, îi 

invităm să se implice în proiectele sociale. Dorim să ne ocupăm de câteva familii sărace cu 
mulți copii din Mocrea, Șicula, Cermei, Șomoșcheș și alte localități, prin înființarea unor 
gospodării proprii ce să susțină familia, din punct de vedere al nevoilor zilnice. Grădinărit, 
o capră cu lapte și alte alte modalități de a ajuta acești oameni să ajungă la condiția umană.  

o În ceea ce privește Asociația Timotei Ineu, ca organizație și administrație, nu dorim să 

punem povară pe nimeni în a face colectă pentru noi sau în a desfășura unele activități 
pentru noi, ca o obligație. Din aceste considerente, dorim să montăm o Cutie de Donații în 
adunările penticostale, în acele adunări penticostale ce au o forță materială și economică 

mai solidă. Cine dorește să dăruiască, dorim să o facă cu inima bucuroasă și cu dragoste, ca 
pentru Domnul, cum ne îndeamnă Scriptura. Nu dorim să împovărăm pe nimeni! Cutia se 
deschide în Duminica Cinei și se face un proces verbal de către Lider, Vicelider și Secretar.  

o Structura hotărâtă de tineret pentru toate adunările penticostale din Zona/Regiunea 7 este 

următoarea: Lider de Tineret, Vicelider de Tineret și Secretar de Tineret. Aceste funcții și 
responsabilități se stabilesc de comun acord, prin colaboarea dintre Comitet și Tineret.  

o Structura de tineret locală va beneficia de instruire, educare și organizare din partea 
Asociației Timotei Ineu, în colaborare cu Adunarea Locală și Departamentul de Tineret din 
cadrul CCP –BDAR. Credem că Biserica are nevoi administrative și spirituale, de aceea 
dorim să acoperim toată activitatea necesară bunei desfășurări ce duce la dezvoltare.  

Vă mulțumim pentru sprijin în toate activitățile desfășurate de tinerii penticostali. Suntem 

recunoscători că sunteți alături de noi, că vă rugați pentru noi și că vă pasă de generația tânără. Toate 

acțiunile Asociației Timotei Ineu vrem să fie în concordanță cu toate adunările penticostale din 

Zona/Regiunea 7. Prin dragoste, colaborare, unitate, educație, avem credința că vom crea un centru 

penticostal puternic în această zonă. Dorim ca tot ce facem să fie pentru Dumnezeu și pentru 

mântuirea oamenilor. Ne dorim o comunitate penticostală, locală, puternică în teorie, în fapte și în 

Duhul Sfânt! Dorim să contribuim, ca oameni binecuvântați, în dezvoltarea acestei zone din toate 

puncetele de vedere: tinerii să își găsească locuri de muncă; sărăcia să fie combătută; să dăm un 

exemplu societății, în care ne-a așezat Dumenzeu, că facem tot ce putem pentru oameni, atât pentru 

îndeplinirea nevoilor fizice și intelectuale, dar cu atât mai mult pentru a îndeplini nevoile spirituale.  
Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

(Pentru informare, detalii și comunicare, vă rugăm să folosiți datele de contact, de la antetul scrisorii) 
Se va aduce la cunoștința Departamentului de Tineret al CCP-BDAR, al CRP - ARAD și la Bisericile 

Penticostale din Zona/Regiunea 7 Ineu 

 

 Asociația Timotei Ineu 

Președinte Vicepreședinte 

Lider de Tineret – Regiunea 7 Lider de Tineret 

Prof. Bulzan Marian - Gigel Burtă Adrian – Florentin 
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