
 

 

  

REVISTĂ PENTRU TINERI ŞI ADOLESCENŢI 

2019 

„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 

 

Aprilie 

 

NR. 

II 
Apariţie 

Bimestrială 

 

Statutul Asociației Timotei Ineu   - Cine suntem și ce facem! 

Art. 2.1 – Asociația Timotei Ineu este o organizație neguvernamentală, persoană 

juridică română de drept privat, apolitică, independentă, non-profit, constituită în 
conformitate cu Ordonanța Guvernamentală 26/2000 precum și a normelor 

imperative din legislația română în vigoare și a celor specifice din prezentul statut. 

Art. 5 Scop  
Asociația are drept scop dezvoltarea, organizarea și educarea tineretului creștin din 

mediul evanghelic situat geografic în zona/regiunea Ineu, prin implicarea directă în 

rezolvarea problemelor comunității și dezvoltarea acesteia.  
Art. 5.1 Obiective 

Va colabora cu bisericile penticostale și bisericile evanghelice din zona/regiunea 

Ineu pentru atingerea scopului; va colabora cu structurile din Departamentul de 

Tineret din Cultul Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din 
România; va colabora cu toate instituțiile religioase și administrative în ceea ce 

privește organizarea activităților; va sprijini activitățile tinerilor și a bisericilor 

penticostale din zona/regiunea Ineu; va găsi soluții în ceea ce privește dezvoltarea 
comunității penticostale, a vizitelor frățești și a ajutorului reciproc între membri, 

prin consultare cu slujitorii bisericilor;  nici o activitate a Asociației Timotei Ineu nu 

se va suprapune peste activitatea bisericilor penticostale, decât prin învoire 
reciprocă, în vederea susținerii unui eveniment de amploare; va iniția, va sprijini, va 

organiza și va promova: activități culturale, acțiuni de informare, dialog social și 

intercultural religios, dialog între generații, acțiuni caritabile în folosul comunității; 

 
Este o organizație în care te 

vei regăsi, dacă ai între 14 și 

120 de ani! 

Condiții? Să fii membru 

penticostal cu drepturi 

depline, un bun creștin și un 

bun cetățean! 

Vino alături de noi să slujim 

împreună generației noastre! 

Comunitate prin Unitate! 
Unitate prin Comunitate! 

 

Revista „Copil în Credinţă”, este publicaţia oficială - Asociația Timotei Ineu 
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Pregătiri pentru modernizarea Centrului Asociației 

Timotei Ineu 

 
De ce zidim și construim în vremea noastră? Are Dumnezeu nevoie de clădirile și lucrurile noastre? 

 

Să observăm premisa următoare: 

Omul lui Dumnezeu are nevoie de următorul necesar pentru traiul vieții: 

2 Imparati 4:10 “Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, şi să punem în ea un pat pentru el, o masă, un 

scaun şi un sfeşnic, ca să stea acolo când va veni la noi.” 

 

Vedem în Sfânta Scriptură că oamenii care s-au temut de Dumnezeu au căutat să dezvolte binele 

public, pentru ca tot poporul să beneficieze de aceste resurse, în urma capabilității administrative: 

2 Cronici 14:7 El a zis lui Iuda: „Să zidim aceste cetăţi şi să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu 

porţi şi cu zăvoare; ţara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat, 

şi El ne-a dat odihnă din toate părţile. Au zidit dar şi au izbutit. 

2 Cronici 27:3 Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului şi a făcut multe clădiri pe zidurile de pe 

deal. 

2 Cronici 27:4 A zidit cetăţi în muntele lui Iuda şi cetăţui şi turnuri în dumbrăvi. 

 

Când Dumnezeu vrea să facă ceva și să aducă un plan la realizare, folosește oameni la timpul potrivit, 

așezând în istorie perioada împlinirii acelor lucruri: 

Neemia 2:18 Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte 

îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună. 

Eclesiastul 3:3 Uciderea îşi are vremea ei, şi tămăduirea îşi are vremea ei; dărâmarea îşi are vremea ei, 

şi zidirea îşi are vremea ei; 

 

Dumnezeu nu are nevoie de nimic, dar El știe că noi suntem în mari nevoi! El ne dă totul și ne asigură 

totul, pentru ca prin ceea ce folosim, El să fie slăvit iar oamenii să fie luminați, îndrumați, învățați, iar 

pe lângă rolul spiritual și educativ, totul se poate folosi pentru a realiza acoperirea nevoilor și a 

lipsurilor. Unitatea se face prin comunitate iar comunitatea se dezvoltă în unitate! Resursele reprezintă 

mijloacele care fac posibil acest lucru! 

Isaia 58:12 Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; 

vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit. 

Evrei 3:4 Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. 

Apocalipsa 21:18 Zidul era zidit de iaspis şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată. 

 

Asociația Timotei Ineu a primit un centru, locație care are mare nevoie de restaurare și modernizare, 

pentru a își îndeplini scopul: dezvoltarea comunității a zonei/regiunii cu centru la Ineu ca pol de 

influență, prin dovada practicării unui creștinism real în credința confesiunii penticostale.  

 

Oare vom reuși să facem din acest centru un loc binecuvântat pentru toți cei care au nevoie de resurse? 

Ne vom asemăna cu oamenii Lui Dumnezeu care au zidit și s-au implicat în dezvoltarea binelui 

public? Poate Dumnezeul pocăiților să facă din acest loc un colț de rai pentru toată zona/regiunea 

aceasta? Pentru ce atâta zbatere, muncă și efort? Pentru ca să putem ieși cu biserica la un 

picnic…pentru ca să putem avea părtășii la iarbă verde – 1 Mai…pentru că să aducem tinerii de la o 

casă de copii și să petrecem timp cu ei… pentru ca să avem un loc de repetiții muzicale fără să 

deranjăm pe nimeni… pentru ca să avem un loc în care să oferim tinerilor o șansă la educație, 

cercetare, timp liber, socializare… și pentru câte lucruri pe care noi nu le-am avut ca generație! Pentru 

simplu motiv de a bea cafeaua in ritm de muzică creștină, ca exemplu de câtă nevoie avem unii de alții 

într-o lume aflată la un click distanță! 
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Dacă ești creștin practicant și știi ce înseamnă toate aceste lucruri descrise mai sus, vei înțelege că ne 

bazăm pe credința că numai Dumnezeu va purta de grijă, în sensul ca să ne putem vedea visul cu 

ochii! Ne descurcăm din donații pe sloganul “dați un 1 Leu pentru-Ateneu”… vă mulțumim pentru că 

ne sprijiniți financiar! Noi vom zidi, voi veți dărui și împreună ne vom bucura de lucrul mâinilor 

noastre ca niște creștini care cunoaștem ce înseamnă să îți pui toată viața în palma unui Dumnezeu viu 

și adevărat! 

Incă un motiv pentru a zidi: 

Evrei 13:2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.  

 

Ineu, Aleea Carpați, nr. 3, 11.01.2019 – zi de aducere aminte/ s-au început pregătirile pentru 

modernizarea centrului: defrișare, toaletare, efectuarea necesarului de materiale, toaletă; 

 

  
 

Evanghelizare la Biserica Penticostală „Casa de 

Rugăciune” din Localitatea Mânerău, comuna Bocsig 

În perioada 4 Aprilie 2019 – 7 Aprilie 2019 în localitatea Mânerău, Comuna Bocsig, au avut 

loc 4 seri de evanghelizare la ”Casa de Rugăciune.” Casa de Rugăciune din Mânerău este o biserică 

penticostală, reabilitată în urma unui efort comun depus de Asociația Timotei Ineu –  o organizație 

care reunește membrii penticostali din 20 de localități din zona Ineu, cu sprijinul Comunității 

Penticostale Arad – Cultul Creștin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România și cu 

susținerea administrației publice locale – Primăria Comunei Bocsig și Consiliul Local Bocisg, demers 

care a avut loc în perioada Martie 2017 – Noiembrie 2017.  Casa de Rugăciune din Mânerău reunește 

membrii neoprotestanți din Alianța Evanghelică din România (AER) care locuiesc în Comuna Bocsig, 

Localitatea Mânerău și din împrejurimi. 

Scopul Evanghelizării este de a aduce în actualitatea comunității locale principiile și adevărurile 

Sfintelor Scripturi – Biblia, cultivarea unui caracter personal creștin, de grup, bazat pe credință 

creștină și morală creștină și cunoștință despre Voia Lui Dumnezeu cu privire la viața umană și în 

relațiile interpersonale. Evanghelizarea este o campanie dusă împotriva păcatului și a moravurilor din 

societate, fără a face presiuni de schimbare a religiei. Dumnezeu cheamă păcătoșii la mântuire, dar 

urăște faptele relele și păcătoase a oamenilor, indiferent de culoarea confesională. La aceste seri de 

evanghelizare ne-am bucurat și de prezența fraților noștri creștini de alte confesiuni, pe care îi 

îndemnăm să fie nelipsiți din biserica din care fac parte, îi îndemnăm să fie tari în credința creștină și 

să împlinească Sfânta Scriptură – Biblia. Caracterul nostru penticostal este unul biblic, curat, fără 

dogme, doctrine și canoane, bazat pe simplitatea credinței și a practicii biblice. Cum citim în Biblie, 

așa credem, neavând altă alternativă decât practica! Ne dorim oameni creștini practicanți, care să facă 

Anunțuri 
În fiecare zi de vineri de la ora 20:00 și în fiecare duminică de 

la ora 14:00 are loc Serviciu Divin la Biserica Penticostală 

”Casa de Rugăciune” din localitatea Mânerău! 

Vineri 19 Aprilie 2019, ora 20:00, va avea loc o Seară 

Prelungită de Rugăciune la Biserica Penticostală din Agrijul 

Mic. Dumnezeu să lucreze cu biruință!  
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binele și să urască răul! La Casa de Rugăciune din Mânerău învățăm la fiecare Slujbă Divină să avem 

o relație personală cu Dumnezeu, fiind singura modalitate de schimbare a vieții unei persoane! 

Dumnezeu nu cere bani și nici lucrurile noastre – Dumnezeu vrea să îl cunoaștem personal și apoi să îi 

ajutăm pe toți oamenii din jurul nostru cu tot ce putem și avem… așa facem diferența între un creștin 

adevărat și un creștin de doi bani… acesta din urmă dă doi bani la o biserică oarecare, însă el nu are 

siguranța mântuirii, nu are o credință personală, nu îl caută pe Dumnezeu și nu vorbește cu El! Ce 

tristă este o astfel de viață… ce pătimește un astfel de om…să fii fără Dumnezeu, este cumplit! 

Cuvântul Lui Dumnezeu a fost predicat, recitat, cântat și rostit în rugăciuni de către slujitorii: păstorul 

bisericii ”Casa de Rugăciune” Mânerău – Hanga Dumitru, conducătorul bisericii ”Casa de Rugăciune 

Mânerău” – diacon Palcu Teodor; profesor de religie penticostală și președintele Asociației Timotei 

Ineu – Insp. Bulzan Marian – Gigel; învățător Samuiel Sav – Biserica Penticostală ”Eben – Ezer” Ineu; 

Prof. Univ. Dr. Moț Ghiocel – Decanul Facultății de Matematică „Aurel Vlaicu” Arad – păstorul 

Bisericii Penticostale „Betania” Arad, pastor Trînc Marin – Biserica Penticostală „Filadelfia” Beliu, 

prezbiter Marinel Burtă – Biserica Penticostală „Filadelfia” Beliu, diacon Burtă Florentin – Biserica 

Penticostală „Filadelfia” Beliu; recitatori Paul Mărgăian – Biserica Penticostală „Eben – Ezer„ Ineu, 

Galea Marius – Biserica Penticostală „Betania” Ineu; diacon Armat Ionel – conducătorul Bisericii 

Penticostale Iermata, predicator – Bodârlău Mircea; cântăreți: familia Moroșanu din Biserica 

Penticostală Chier; Corul Bărbătesc al Bisericii Penticostale „Filadelfia” Beliu – dirijor Bogdan Iacob; 

familia Iurcea, familia Moza, Bianca Liber, Bulzan Marian, familia Pantea, Diman Adina, grupul de 

tineri – Biserica Penticostală „Eben – Ezer” Ineu, grup surori din Agrijul Mic, etc.. Cu acestă ocazie la 

final se organizează o masă de dragoste pentru musafiri, la care participă și cei din loc, având 

posibilitatea unei părtășii mai intime care să ducă la cunoaștere reciprocă, după cum este vorba în 

popor: pe om îl cunoști la masă! 

Ne-am bucurat și de prezența edililor Comunei Bocsig care ne-au onorat cu prezența, participând la 

aceste seri de evanghelizare: primar Abrudean Teodora și viceprimar Iercan Teodor însoțiți de 

consilierii locali: Diman Ioan și Șucan Nicolae Maxim. Dumnezeu să binecuvânteze Comuna Bocsig, 

Județul Arad și România! Vă așteptăm în fiecare duminică la Serviciul Divin din Casa de Rugăciune 

de la ora 14:00. Pentru mai multe detalii vă rugăm vizitați site-ul www.timoteiineu.ro 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 Tesaloniceni 2:13 „De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit 

Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în 

adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.” 

http://www.timoteiineu.ro/
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Întâlnirea Regională de Tineret de la Biserica 

Penticostală din Bocsig – 30 Martie 2019 
În data de 30 Martie 2019 a avut loc Întâlnire Regională de Tineret la Biserica Penticostală din 

Bocsig. A condus programul Toader Moroșanu – Chier și fratele Alex Sălăjan – Moroda, ne-a 

îndemnat la rugăciune. A predicat fratele prof. Sebastian E. Ţună și fratele Șiclău Emanuel din Ineu. 

Au slujit în cântare și recitare, fiind prezenți ineri din: Ineu, Bocsig, Beliu, Stoinești, Chier, Iermata, 

Șicula, Târnova, Mocrea, Moroda. Slăvit să fie Domnul Isus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suntem în luna Aprilie a anului de har 2019 și nici până acuma nu s-au început 

procedurile statutare după normele penticostale de organizare a tineretului penticostal de la 

nivel local la nivel central. Tineretul are nevoie de părtășie, de pocăință, de sfințire, de auzirea 

Cuvântului și de creștere spirituală în credință. În virtutea acestui fapt organizăm toate 

evenimentele regionale prin Asociația Timotei Ineu până la clarificarea situației și organizarea 

tineretului penticostal. Menționăm că am trimis o scrisoare către CRP Arad și către toate 

bisericile penticostale din Regiune, cu următorul cuprins:  

„În urma finalizării a întregului proces electoral la nivel local cât și la nivel de comunitate, 

Asociația Timotei Ineu solicită păstorilor bisericilor penticostale din Regiunea 7 să informeze  

comitetele bisericilor penticostale locale să inițieze procedura de recunoaștere a Învățătorilor care se 

ocupă de tineretul bisericii, în baza Statutului de Organizare și Funcționare a CCP – BDAR art. 33,  
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art. 34, art. 35 litera f), art 44 litera b), g), art. 94 și a Statutului Slujitorilor Bisericii art. 3, art. 4, art. 

28 final pargraf, art. 31, alineat 8 – final paragraf.  

Solicitarea noastră are ca motivație și faptul că în mandatul precedent s-au pus bazele lucrării 

de tineret în zona/regiunea 7 Ineu, respectiv județul Arad, lucrurile fiind ambigue în bisericile 

penticostale locale, din cauza necunoașterii prevederilor statutare care au dus la tot felul de alegeri a 

liderilor de tineret/învățătorilor, fără a respecta normele minime statutare.  

Considerăm că alegerea unui nou comitet care își asumă un nou mandat, îi revine 

responsabilitatea organizării lucrării de tineret la nivel local, de aceea solicitarea noastră intervine 

după finalizarea procesului electoral la nivel local și de comunitate.   

În urma recunoașterii acestei categorii de slujitori, vă rugăm să solicitați conducerii bisericii 

prin secretarul bisericii să pună la dispoziția învățătorilor de tineret o copie după procesul verbal de la 

ședința de comitet, în care se atestă recunoașterea lor și întreg procesul electiv la care au fost supuși. 

Învățătorii de tineret au obligația să pună la dispoziția Asociației Timotei Ineu o copie după acest 

proces verbal, care pentru noi reprezintă legitimația de slujitor. 

Nerecunoașterea și neconfirmarea slujitorilor atrage răspunderea în fața comunității privind 

funcționarea lucrării de tineret!  

 Vă rugăm să ne răspundeți prin notificare scrisă prin fax 0257-511-965 sau email 

dtrp7ar@yahoo.com, ca să cunoaștem măsurile care s-au luat și vă asigurăm de tot interesul nostru față 

de acest demers ca va pune tineretul penticostal în buna rânduială! Vă mulțumim pentru înțelegere, 

pentru sprijin și vă stăm la dispoziție! Dumnezeu să vă binecuvânteze!” 

Așteptăm un răspuns oficial în scris și la acestă oră! Dumnezeu să lucreze în acestă direcție, 

pentru că ne dorim rânduială, organizare și colaborare între bisericile penticostale prin 

intermediul învățătorilor de tineret și am făcut acest demers tocmai pentru că ne dorim să stăm 

în ascultare față de mai mari noștri, mai ales că Asociația Timotei Ineu este formată din 

membrii penticostali din întreaga regiune, indiferent de vârstă și funcție în biserica penticostală!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exodul 1:21 „Pentru că moaşele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case.” 

Seară prelungită de rugăciune la Biserica 

Penticostală din Gurba – 11.01.2019! 

Frați și surori din Ineu, Mocrea, Iermata, Chier, 

Târnova, Șicula, Pâncota, Agrijul Mic, Berechiu, 

Nadăș, Sântana. O mare bucurie a fost pentru noi sa 

aflăm că fratele Petru Bobu – tatăl celor 10 copii 

pentru care s-a luat casa în Gurba, a fost eliberat din 

închisoare și a ajuns acasă, fiind vineri seară la 

adunare. Slujba a fost condusă de pastorul bisericii 

Ghiocel Mot  În cântare au slujit: Grupul Regional și 

grupul de tineri al bisericii! Slăvit să fie Dumnezeu! 

 Tot din părțile acelea, prin familia Bobu, a mai 

venit în Gurba o familie penticostală, soții fiind 

pensionari, care doresc să se stabilească în acestă 

localitate și caută chirie neavând o locuință. Ei ne-au 

povestit că mai au o fată cu doi copii care stau pe 

chirie în Suceava și că din cauza condițiilor de trai 

vitrege, se trag înspre părțile noastre, căutând un trai 

mai bun. Dumnezeu să lucreze și Voia Lui să se facă!

  

ANUNȚ IMPORTANT!!!! 

În data de 1 Mai va avea loc 

evenimentul de marcă ce are loc în 

fiecare an „1 Mai Regional”. Locație – 

Bărzești, jud. Arad; Preț - 20 de lei de 

persoană. Vârsta minimă 14 ani! 

Înscrieri la telefon: 0742.504.970 

Haideți să fim împreună la iarbă verde! 
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Festivitatea de deschidere a Școlii de Muzică – Asociația 

Timotei Ineu în parteneriat cu Centrul Educațional Armonix – 

Cluj Napoca 
31 Martie 2019 – Biserica Penticostală „Betania” din Ineu – Arad 

Festivitatea de deschidere a Școlii de Muzică – Asociația Timotei Ineu în parteneriat cu Centrul 

Educațional Armonix – Cluj Napoca. Au cântat: corul Deo Gloria și muzicienii – Ovidu Niculaș, 

Ruben Ciungan, Timotei Torje, Demian Constantin, Lup Ovidiu, au cântat spre Slava Lui Dumnezeu 

la Biserica Penticostală Betania din Ineu. O zi extraordinară alături de oameni deosebiți! Prezentările 

au fost făcute de către Prof. Țună Sebastian. Au mai fost prezenți – vicepreședintele Asociației 

Timotei Ineu – Burtă Adrian, dirijori Ursu Ionel, Tudur Ruben, Bogdan Iacob; cântăreți și 

instrumentiști: Moroșanu Toader, Eusebiu si Alexandru, Ilisie Teodor, Mercea Sami, Șiclău Eunice. 

Programul a fost coordonat e păstorul bisericii – Pastor Prof. Univ. Dr. Moț Ghiocel 

Cuvântul de mulțumire a fost rostit de către conducătorul bisericii – Prezbiter Laze Doru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisoare de informare 
privind activitatea Școlii de Muzică ”Timotei” din Ineu inițiată prin parteneriatul dintre Asociația 

Timotei Ineu și Centrul Educațional „Armonix” din Cluj Napoca 

 

Dragi frați și surori în Domnul Isus Cristos,  

prin prezenta vă aducem la cunoștință că din luna februarie a anului curent, la Ineu s-a deschis 

Școala de Muzică „Timotei” din Ineu, jud. Arad. Proiectul s-a realizat odată cu încheierea 

parteneriatului dintre Asociația Timotei Ineu – organizație nonguvernamentală dedicată dezvoltării 

mediului evanghelic, prin implicarea tinerilor în diverse activități de slujire și misiune, zonale și 

județene și Centrul Educațional „Armonix” din Cluj Napoca – un centru care reunește dintre cei mai 

buni muzicieni din Țară, având ca scop inițierea și perfecționarea persoanelor cu interes în domeniile 

muzicale ca instrumentiști sau cântăreți, dirijori și compozitori.  

Pentru că ne dorim ca procesul de învăţare să se desfășoare la cel mai înalt nivel, am depus 

eforturile necesare ca să dispunem de serviciile profesorilor din cadrul Centrului Educaţional 
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„Armonix” din Cluj-Napoca, astfel dispunem de un corp profesoral de excepţie, format din muzicieni 

profesioniști. 

Prof. drd. Sebastian Ţună - compozitor, câștigător a numeroase premii prestigioase pentru cumpozitori 

- internaţionale și naţionale, doctorand al Academiei de Muzica "Gh. Dima" din Cluj-Napoca și al 

Conservatorului "Giuseppe Verdi" din Milano va preda compoziţie muzicală, armonie, forme 

muzicale, istoria genurilor și a formelor muzicale. 

Prof. drd. Ovidiu Lup, este doctorand al Academiei de Muzică "Gh. Dima" din Cluj-Napoca. Este 

pianist și unul dintre cei mai bine cotaţi profesori de pian din România, cu zeci de elevi și studenţi 

olimpici în pian. În cadrul Școlii de Muzică din Ineu va preda instrument pian.  

Prof. Ovidiu Niculaș, dirijor și artist liric al Filarmonicii din Oradea, absolvent al Universităţii 

"Emanuel" din Oradea și al Academiei de Muzică "Gh. Dima" din Cluj-Napoca, cu o experienţă de 30 

ani în arta cântului și a dirijatului coral; va preda cursul dirijat cor, ansamblu coral și liturgică.  

Prof. Andrei Dunca, absolvent al Academiei de Muzică "Gh. Dima", la clasa de dirijat simfonic a 

maestrului Petru Zbârcea, profesor de dirijat orchestră și cor în cadrul Colegiului Național de Muzică 

„Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca va preda dirijat fanfară/orchestră și teoria muzicii. 

Prof. Ruben Ciungan – format la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, în prezent 

artist liric al Filarmonicii Naţionale din Cluj-Napoca va preda canto. 

Prof. Bogdan Adrian Chira, absolvent cu onoruri deosebite al Academiei de Muzică "Gh. Dima" din 

Cluj-Napoca va preda canto. 

Prof. Timotei Torje, absolvent al Academiei de Muzică "Gh. Dima" din Cluj-Napoca, unul dintre cei 

mai apreciaţi tineri interpreţi la trombon, colaborator al Orchestrei Naţionale de Tineret din România, 

al Orchestrei Filarmonicii din Cluj-Napoca și al Operei Naţionale din Cluj-Napoca, va preda 

instrumente de suflat alamă: trompetă, corn, euphonium, trombon, tuba. 

Prof. Tiberiu Boc, colaborator al Filarmonicii din Arad și din Timișoara, va preda instrument saxofon. 

Scopul nostru este ca prin oferta și serviciile Școlii să ridicăm generații de slujitori bine echipați pentru 

lucrarea muzicală din cadrul bisericilor evanghelice: interpreți la instrumente, la cântat vocal, dirijori 

și compozitori capabili să slujească responsabil și eficient pentru slava lui Dumnezeu și edificarea 

bisericilor unde vor sluji. 

Ca să ne îndeplinim scopul, avem nevoie de susținere în rugăciunile voastre, pentru că ne 

dorim ca tot ce se va face, să fie făcut cu băgare de seamă, ca pentru Domnul. Diavolul, de-a lungul 

secolelor a încearcat să lovească Biserica Domnului, astfel, observăm că și domeniul închinării prin 

muzică - un domeniu sensibil, a fost și este amenințat, iar în unele cazuri chiar compromis prin 

neveghere și neascultare. În acest sens, o primă cauză este dată de lipsa slujitorilor duhovnicește care 

sunt echipați profesional, fiind capabili să discearnă voia lui Dumnezeu și să conducă poporul 

Domnului într-o închinare evlavioasă. 

De școlile laice ne deosebim prin faptul că ne dorim să punem accent mai întâi pe partea 

spirituală, dar nu neglijăm nici partea profesională, dovada stă în faptul că am apelat la profesioniști 

pentru a ne asigura că vom avea calitatea și rezultatele dorite. Astfel, dacă aveți nevoie să pregătiți 

muzicieni pentru lucrarea de slujire din cadrul Bisericii sau dacă știți persoane care au chemare și 

înzestrare pentru a cânta sau a se ocupa cu muzica, vă rugăm să îi îndrumați și să îi sfătuiți să urmeze 

specializările noastre – dirijat cor și fanfară, compoziție, canto, pian, instrumente de suflat. Cursurile 

de inițiere și perfecționare sunt flexibile – adaptate la orice nivel de pregătire muzicală. Cursurile se 

desfășoară de două ori pe lună, în weekend (vineri-sâmbătă), motiv pentru care cursanții vor putea să-

și continuue activitățile din cadrul bisericilor sau pe cele cotidiene, și, totodata prin dăruire lor, prin 

studiu și prin muncă, cursanții noștii – vor fi slujitori care îl vor onora pe Dumnezeu, oferindu-i tot ce 

este mai bun. Dat fiind faptul că este un proiect de mare amploare, condus de o viziune pe termen 

lung, dorim să vă mărturisim că este un proiect foarte costisitor. Observăm cum mulți dintre cei care 

doresc să învețe cum să slujească mai bine în domeniul muzical, au înclinații muzicale dar nu au 

potențial financiar pentru a-și perimte să studieze. Noi dorim să-i ajutăm ca să poată să înveța și să se 

dezvolte pentru a-și pune eficient talantul în negoț.  

Dacă sunt frați și surori care doresc să suțină proiectul nostru pentru formarea slujitori în 

domeniul muzical, atunci, așa după cum vor fi călăuziți de Domnului, pot să se implice și să susțineț i 
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lucrarea pe care am început-o prin credință, în Numele Domnului și pentru Domnul. Activitatea 

noastră se suține în baza donațiilor, donații care sunt utilizate în susținerea cursanților și în reabilitarea 

Centrului Asociației „Timotei” din Ineu, situat în Orașul Ineu, Aleea Carpați, nr.3 – centru care are 

nevoie de reparații, de acoperiș și de modernizarea sălilor de curs. Acest centru sperăm pe viitor să fie 

baza materială a Școlii de Muzică dar și a unui Școli Biblice, pentru a ridica generații de slujitori 

dedicați și capabili să îndeplinească Marea Trimitere. De asemenea, avem nevoie de instrumente 

muzicale (piane, instrumente de suflat) și alte investiții necesare pentru a ne desfășurăm activitatea în 

condiții optime.     Momentan cursurile au loc la Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” din Ineu, dar pe 

viitor avem credința că ne vom muta în propria clădire care necesită restaurare totală pentru a 

îndeplinii condițiile cerute!  

Pentru mai multe informații, detalii sau donații vă rugăm să accesați datele de contact afișate la 

antetul scrisorii sau să vizitați site-ul nostru www.timoteiineu.ro ! 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Președinte Asociația Timotei Ineu – Prof. Insp. Bulzan Marian Gigel 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Școala Biblică „Timotei” Ineu  
Dacă ai peste 14 ani și te preocupă cunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu; dacă dai îndemnuri la 

Ora de Rugăciune sau predici în adunare; dacă ești Învățător la Tineret și ai nevoie de cunoștințe 

biblice; dacă ești ordinat și dorești să slujești bisericii la cel mai înalt nivel, abordând mesaje 

practice; atunci te așteptăm să te înscrii la acestă Școală Biblică! Cursurile vor avea loc de două ori 

pe lună, într-o zi de Sâmbătă, de dimineața și până dupămasa. Costul de persoană va fi de 50 de lei! 

Dacă te-ai săturat să auzi povești de la amvon și să auzi cuvântări lipsite de har și de 

cunoștință, îți propunem să abordăm prin studiu, împreună, câteva domenii: administrație 

bisericească, studiu biblic al vechiului  și noului testament, teologie morală, teologie sistematică, 

istoria bisericii penticostale din România, omiletică, curente teologice și erezii moderne, 

comportamentul în biserică, istoria și filosofia religiilor universale, istoria doctrinelor, teologie 

docmatică, teologie pastorală, pneumatologia, literatură română, organizarea bisericii penticostale, 

apologetică, evangheologie, dimensiunile contextuale ale Bibliei, etc. Vor preda oameni cu 

pregătire în domeniu, iar costul de 50 de lei acoperă transportul, protocolul și materialul didactic! 

Pregătirea durează toată viața în domeniul spiritual! Înscrierile se fac până la data de 31 Mai 2019, 

iar din 8 Iunie începem Studiul Biblic, de la ora 08:00! Însccrieri la telefon: 0742.504.970  
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2 Cronici 19:11 „Şi iată că aveţi în frunte pe marele preot Amaria 

pentru toate treburile Domnului şi pe Zebadia, fiul lui Ismael, 

căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului şi aveţi 

înainte ca dregători pe leviţi. Întăriţi-vă şi lucraţi, şi Domnul să fie 

cu cel ce va face binele!” 
Asociația Timotei Ineu demarează campania de informare publică sub genericul “Domnul să fie cu cel 

ce va face binele!” pentru a convinge opinia publică asupra faptului că toți oamenii trebuie să se 

depărteze de orice rău, să aleagă și să se învețe să facă binele. 

Cum ne putem învăța să facem BINE? Ajutând pe cei în nevoie, rezolvând probleme, investind în 

oameni, făcând donații și acte de caritate care ne vor scuti de egoism, individualism, depresie, timp 

pierdut și alte efecte nocive. Cine se învață să facă donații, va alege o destiație folositoare comunității 

și societății din puținul dăruit. 

Haideți să implementăm ideea de donație, de ajutorare, de sprijin, de investiție, pentru a schimba 

mentalitatea colectivă și de a o convinge să se implice într-un mod direct, verificat și transparent în 

diferite proiecte sociale, umanitare, educaționale, și pentru a eradica cerșetoria.  

Asociația Timotei Ineu reprezintă una din alternative! 

Poți alege să dai zeciuială și să faci donații la oricare organizație sau persoană. Ce face diferența dintre 

noi și alte organizații, constă în faptul că nu este destul să faci un BINE dacă nu îl faci și BINE! 

Pentru noi BINELE este o prioritate! Atâția oameni au nevoie de o bine – facere, adică de o facere de 

bine! 

Fă-ți partea în fiecare lună cu o donație de minim 50 de LEI către Asociația Timotei Ineu și 

astfel vei fii alături de noi pentru dezvoltarea comunității! 

Investim în oameni! 

Membrii Asociației Timotei Ineu fac lunar o donație în acest sens, pentru că singura noastră 

sursă de venit o reprezintă credința creștină și dorința de slujire după modelul Domnului Isus 

Cristos – de a face bine tuturor oamenilor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. 17 Aprilie 2019 - Ce înseamnă să 

dăruiești 50 de lei pe lună către 

Asociația Timotei Ineu! 

Acum Școala de Muzică "Timotei" 

Ineu beneficiază de o tablă specială 

cu portativ, care ne va fi de mare 

ajutor! 

Și câte alte cheltuieli am acoperit 

datorită acestor 50 de lei... 

Dumnezeu să răsplatească pe toți cei 

darnici și pe toți sponsorii noștrii! 


