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Plop Vasile
1958-2018

Pastorul Plop Vasile, din Arad, a plecat acasă la
Domnul.
Fratele Vasile s-a născut în data de 5 februarie 1958
într-o familie de ortodocşi, el fiind cel de-al patrulea copil
şi ultimul. Fiind orfan de tată, de mic a crescut într-un
orfelinat din Arad. La vârsta de 17 ani, printr-un angajat al
orfelinatului a auzit vestea bună a Evangheliei şi l-a primit
pe Domnul Isus in inima sa, iar la 18 ani, într-o noapte, în
camera lui, a fost botezat cu Duhul Sfânt.
La început, fratele Vasile Plop a frecventat Biserica
Penticostală Arad V (Mestecăniş), iar în anul 1983 s-a
căsătorit cu sora Simina Iacob din Biserica Penticostală
Betania şi a devenit membru al acestei Biserici.
Din căsătoria lor au rezultat 6 copii cu numele:
Emanuela, Teodora, Mirela, Emil, Octavian şi Raphael.
De la copiii, care sunt toţi căsătoriţi , fratele Vasile si
sora Simona au fost binecuvântaţi şi cu şase nepoţi.
Fiind dotat cu o inteligenţă deosebită, tânărul Vasile
Plop a început să predice Evanghelia Domnului Isus
Hristos de la vârsta de 20 de ani.
Pentru că iubea lucrarea lui Dumnezeu, a urmat cursurile
Facultăţii de Teologie Penticostală Betania din Arad, fiind
licenţiat în Teologie. A îndeplinit următoarele slujbe în
Biserică:
- În anul 1991 a fost ordinat diacon în Biserica din
Aradul Nou;
- În anul 1997 a fost promovat pastor în Biserica fraţilor
rromi, Măslinul, din Arad.
Fratele Vasile Plop a fost un slujitor neobosit în
lucrarea Domnului până în anul 2016, când o tumoare
canceroasă s-a dezvoltat pe creierul lui. A fost internat în
spitale din ţară şi străinătate (Suedia) , unde a fost operat.
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Dumnezeu, însă, a avut în planul
Lui să-l cheme pe Vasile Plop acasă
şi în data de 3 februarie a.c. pasto
rul Bisericii Penticostale „Maslinul"
din Arad a auzit vocea Domnului,
care i-a spus: ,Jntoarce-te, suflete,
la odihna ta, căci Domnul ţi-a.fă.cut
bine" (Psalmul 116:7).
În data de 5 februarie a.c. a avut loc serviciul divin de
înmormântare a fratelui păstor Plop Vasile (ziua înmor
mântării a coincis cu ziua naşterii - 5 februarie, când ar fi
împlinit 60 de ani).
În cele două seri de priveghi au luat cuvântul o mulţime
de fraţi slujitori.
La serviciul de înmormântare au predicat Evanghelia
fraţii păstori Nelu Filip, preşedintele Comunităţii Regionale
Penticostale Arad şi Pavel Riviş-Tipei, iar slujba a fost în
cheiată prin predica fratelui Moise Ardelean - preşedintele
Cultului Creştin Penticostal din România.
Serviciile divine de priveghi şi de înmormântare au fost
conduse de fratele pastor Nicu Petraş, care momentan slu
jeşte biserica în locul fratelui Plop Vasile.
Dumnezeu să o mângâie pe sora Simona, copiii şi
nepoţii şi Biserica Penticostală Măslinul din Arad.

Conducerea Bisericii

,,,Scumpă este înaintea
Domnului moartea celor iubiţi
de EL" (Psalmul 116.15)
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