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Interviu cu pastorul Moise Ardelean,
președintele Cultului Creștin Penticostal
- Biserica lui Dumnezeu Apostolică
din România

La început de mandat
Daniel Purdel: Frate pastor Moise Ardelean, prin
voia lui Dumnezeu și prin voturile Congresului Electiv
Penticostal ați fost ales președintele Cultului Creștin
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din
România. Deși sunteți cunoscut frățietății din România
și nu numai, atât prin predicarea Cuvântului la evanghelizări sau alte evenimente, cât și prin articolele scrise de-a
lungul timpului în revista Cuvântul Adevărului, se știu
destul de puține lucruri despre dumneavoastră. Vreți să
împărtășiți pentru cititorii noștri câteva aspecte din biografia dumneavoastră pe care le considerați relevante
pentru formarea ca slujitor în cadrul bisericii penticostale din România?
Moise Ardelean: M-am născut în data de 8 martie
1955 în comuna Pilu, județul Arad, într-o familie penticostală, fiind întâiul născut din 11 copii, dintre care 10 sunt
în viață.
Când aveam 9 ani, familia noastră s-a mutat la Arad,
stabilindu-se în Biserica Penticostală Gloria, Bujac.
În această biserică am primit credința și m-am format
ca slujitor. Am primit botezul cu Duhul Sfânt la vârsta de 16
ani și apoi am fost botezat în apă. Îl slujesc pe Domnul din
copilărie, de la vârsta de 11 ani, când am început să cânt
în fanfara bisericii. Dorind să fiu cât mai eficient în slujire,

am urmat cursurile unei școli de muzică, pe care am absolvit-o în anul 1971. Timp de aproape 20 de ani am slujit în
fanfara bisericii noastre. Tot în această perioadă am cântat
într-un grup vocal-instrumental cu care am făcut multe
misiuni.
Prima predică am ținut-o în septembrie 1974 în Biserica
Gloria – sunt peste 40 de ani de atunci. În anii următori, am
început să predic tot mai mult, iar în anii '80 am predicat
foarte des în Biserica Gloria și în multe alte biserici din țară,
la servicii divine de evanghelizare și la diferite evenimente.
În anul 1980 am absolvit Institutul Politehnic din Timișoara și din 1980 până în ianuarie 1990 am lucrat ca inginer în
Arad. Această perioadă a fost pentru mine un timp de formare, dar și un timp de mari eforturi și de multe încercări.
Mi-aduc aminte că în acel deceniu, în lunile ianuarie - martie
ale fiecărui an, aproape în fiecare zi mergeam la evanghelizări. Dimineața, de la ora 7 și până după-amiaza la ora 15
eram la serviciu, apoi plecam la evanghelizare. Este adevărat
că eram tânăr, totuși n-a fost ușor, dar am avut sprijinul
soției mele. În anii '80 ni s-au născut primii patru copii și
pentru ea nu a fost deloc ușor să îngrijească și să crească copiii,
fiind singură foarte mult timp, dar a înțeles că Domnul mă
cheamă să vestesc Cuvântul Lui și să alerg în foarte multe
locuri cu mesajul creștin al mântuirii prin Isus Hristos.
În ianuarie 1981 am fost ales în Comitetul Bisericii Gloria,

Slujba de părinte

E

ste o mare bucurie când
într-o familie se nasc copii.
Deodată, căminul se umple
de veselie, zâmbet și bucurie. Copiii sunt
veniți de la Dumnezeu ca o binecuvântare, o moștenire pe care avem dreptul
să o ducem cu noi în veșnicie, dar
aceasta este o responsabilitate ce cade
pe umerii părinților.
Dumnezeu ne dă copii cu un scop:
să-i formăm ca bărbați și femei pentru
Împărăția Lui! Slujba de părinte este
frumoasă, dar nicidecum ușoară. Trebuie să te înarmezi cu răbdare, să fii
grijuliu și delicat, pentru că ai de-a face
cu suflete pe care le conduci spre un
destin veșnic. Casa părintească este sala
de clasă unde părinții sunt dascăli care
predau lecții de viață și aptitudini pentru formarea unui caracter frumos.
Iată câteva sfaturi referitoare la
slujba de părinte :
1. Învață-i pe copii că este important
să apere tot ceea ce este drept! În veacul
de acum, când valorile spirituale sunt călcate în picioare, manierele elegante sunt
înlăturate și imoralitatea e la ea acasă,
este o adevărată provocare să fii altfel,
să trăiești după alte principii și să te păstrezi curat. Vânturile ispitelor, ale anturajelor stricate și ale dependențelor vor căuta
să dezrădăcineze și să încline verticalitatea copiilor tăi, dar, tu, iubit părinte, stai
lângă ei când se clatină și ajută-i să se
sprijine pe promisiunile lui Dumnezeu!
Prezintă-le copiilor tăi eroii din Biblie,
care sub presiunea ispitelor și a circumstanțelor, au rămas în picioare ca model
de evlavie, neprihănire și curaj (Daniel
3:18).
2. Ajută-l pe copilul tău să se simtă
iubit și prețuit! Copiii sunt ca fulgii de
zăpadă: unici și frumoși! Și lor le place
să audă aceasta din gura ta! Binecuvântează-i toată ziua, la plecare și la venire.
Cuvintele tale de încurajare sunt aripi
pentru ei. Încurajează-i și spune-le că
vor reuși în viață, dacă vor sta lipiți de
Domnul. Nu te sfii să-i mustri și să-i disciplinezi când e nevoie, pentru că dorința
de a-i crește bine te determină să o faci.
Spune-le că sunt un dar primit de la
Domnul și că sunt valoroși în ochii Lui.

3. Puterea exemplului dă nota maximă în creșterea copiilor tăi! Tu ești ca
soarele în casa ta, iar copiii tăi gravitează
în jurul tău și spre tot ceea ce le face plăcere persoanelor importante din jurul
lor, fie bine, fie rău. Ei vor privi la verticalitatea părinților, la felul cum ne raportăm la cer, cât de aproape suntem de
Dumnezeu, cât de mult iubim pe aproapele nostru și ne vor copia întocmai. Noi
suntem eroii lor și vor călca pe urmele
noastre, pas cu pas. În Biblie, întâlnim
frecvent expresia: ,,el a făcut întocmai
cum a făcut tatăl său...” (2 Împărați 15:34).
Nu te descuraja, chiar dacă te simți
imperfect sau nepregătit pentru slujba
de părinte! Pune-te pe genunchi și roagă-te să fii un bun exemplu pentru copiii
tăi, cheamă-L pe Isus, care iubește copiii,
să îi ia pe brațe și să îi binecuvânteze, iar
ce vor învăța acum în tinerețe, să le fie
bucurie pentru tot restul vieții, atunci
când vor deveni oameni ai lui Dumnezeu.

Și voi, părinți...
Și voi, părinți, mai glăsuiește Pavel,
Nu presărați mânie între fii,
Creșteți-i în cuvânt și-nțelepciune,
Cum vrei să-i vezi... așa și tu să fii!
............................................................
De-L neglijezi pe Dumnezeu, în viață,
Să nu aștepți mai mult de la-l tău fiu.
Și ruga dacă n-o cunoști pe față,
Să nu aștepți să fie el mai viu!
Iar dacă tu n-asculți de Creatorul,
De ce pretinzi să fii mai ascultat?!
Și dacă nu-ți iubești Mântuitorul,
De ce aștepți iubire ne-ncetat?!
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„Și voi, părinților, nu
întărâtați la mânie pe
copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.”
(Efeseni 6.4)
De vei umbla smerit pe-a Lui cărare,
Cum a făcut Enoh, la rândul său,
Atuncea răsplătirea va fi mare,
Un Metusala vei avea în fiul tău !
..............................................................
Mai poți să umbli și-azi cu Creatorul,
Mai poți și azi să ai copii cuminți,
Dacă asculți Cuvântul scris de Pavel
Și-nsemnătatea lui: „Și voi, părinți...”
Și nu uita un adevăr din Carte ,
Cât zile pe pământ vei mai avea
Pentru copii, tu ești ceva aparte,
COPIII TĂI... URMEAZĂ VIAȚA TA !

LILIANA HITICAȘ

Abonamente şi calendare pentru anul 2015
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ABONAMENTE LA CUVÂNTUL ADEVĂRULUI
1 abon.
36 RON
24 EURO 36 USD
2-9 abon.
30 RON
22 EURO 34 USD
10-99 abon.
28 RON
20 EURO 32 USD
Peste 100 abon.
24 RON
18 EURO 30 USD
Se acordă un abonament în plus (gratuit) pentru comenzile de la 10 abonamente
în sus, pentru cel ce se ocupă cu distribuirea revistelor.

CALENDARE 2015

- de perete, policromie
4 RON
- carte poştală, policromie 2 RON

1,5 EURO
1 EURO

2 USD
1 USD

Calendarul Cultului Creştin Penticostal pe anul 2015 cuprinde, pe lângă textele pentru
lecţiunile biblice duminicale, planificarea care permite citirea Bibliei într-un an.

- Calendare de perete, cu imagini, 13 file, format A3, policromie :
8 RON 5 EURO
8 USD
- Harta bisericilor
din CCP-BDAR:
180 RON 65 EURO
Plata se face în conturile de mai jos:
Beneficiar: Cultul Creştin Penticostal (pentru Cuvântul Adevărului).
RO29 RNCB 0077 0292 0706 0001 (LEI)
RO02 RNCB 0077 0292 0706 0002 (USD)
Cod fiscal (CUI): 4431227;
RO72 RNCB 0077 0292 0706 0003 (EURO) Cod SWIFT: RNCBROBU
Foarte important! Dacă plăteşte altcineva decât persoana abonată sau se
plăteşte pentru o biserică, rugăm insistent a se menţiona pe mandat sau pe
ordinul de plată NUMELE ABONATULUI pentru care se face plata!
REDACŢIA
(urmare din pag. 2)

„Credința-n zilele de-apoi
E singura tărie-n noi,
Că multe-s tari, cum credem noi
Și mâine nu-s!”
G. Coșbuc – „Moartea lui Fulger”
Credința în Domnul Isus și dragostea noastră față de El, în nădejdea că
în curând va reveni spre a ne duce în
lăcașurile Sale, pregătite pentru noi, va
transforma tot mai mult viața noastră,
oferindu-ne ocazii pentru fapte bune și
demne de copii ai Domnului.
Este trist că în privința aceasta, de
multe ori, sunt oameni care, fără să aibă
credința noastră, sau, cel puțin, fără a
se lăuda cu ea, obțin rezultate mai frumoase în a face fericiți pe alții. „Diem
perdidi!”(„Am pierdut o zi!”) așa spunea
împăratul Titus (81 d.Hr.) ori de câte ori
trecea o zi fără să fi făcut un bine.
Dorința, chiar necesitatea de a face
bine, de a petrece astfel timpul, ca cei din
jurul nostru să se bucure de prezența

noastră, fiind o binecuvântare pentru
toți, iată ce ar trebui să ne însuflețească
în noul an.
Doamne Isuse, în anul care a trecut
ai fost de partea noastră ori de câte ori
Ți-am cerut lucrul acesta și poate chiar mai
mult. Te-am rugat – Tu ne-ai ascultat!
Ți-am cerut – și, tot ce a fost după voia
Ta, ne-ai dat!
Copiii Tăi, Doamne, sunt mulțumiți
de călăuzirea și de binecuvântarea Ta!
Dar Tu, Doamne, Tu poți spune aceleași lucruri despre noi? Ești Tu mulțumit
de noi, de viața și de faptele noastre?
În timp ce ne-ai chemat și ne-ai așteptat la adunare, noi poate pierdeam clipe
prețioase în alte părți.
Ne-ai dăruit situații mai bune și bunuri mai multe anul trecut, dar noi nu
ne-am deschis mai mult mâna față de
cel sărac.
Ne îndemni prin Cuvântul Tău să nu
ne strângem comori pe pământ, iar noi
ne apucăm cu amândouă mâinile de
ceea ce este trecător.

O, dacă Te-am asculta pe Tine, să-Ți
verși focul inimii și al durerii ce o simți
pentru noi, pentru starea noastră, câte
ai avea de spus și fără îndoială că zi de
zi, duminică de duminică, prin servii
Tăi, prin Cuvântul Sfânt ne mustri, ne
îndemni, chiar dacă puțini mai urmează cu adevărat Poruncile Tale.
Și totuși, Doamne, ne iubești! Ceea
ce noi, în răutatea noastră, n-am tolera
altora și ne-am răzbuna poate, în cele
din urmă, la Tine, se transformă, prin
dragoste divină.
Acest lucru L-ai dovedit în ziua când,
de bună voie, pentru un păcătos ca mine,
ai acceptat cele mai josnice batjocuri,
chinuri și moartea groaznică, ca eu să
fiu azi mântuit, să am, prin credință,
intrarea slobodă la Tatăl.
Și dacă Tatăl, astăzi, văzând starea
noastră, starea mea, ar întreba pe Fiul
Său ce pedeapsă mi s-ar cuveni, fără
îndoială că Tu, în bunătatea-Ți și răbdarea fără margini, ai mijloci, spunând:
„MAI LASĂ-L ȘI ANUL ACESTA!”

„Cine știe oare, și cine îmi va spune / Ce-o să aducă ziua și anul viitor?” (Grigore Alexandrescu)

dar după un an a venit o scrisoare de
la inspectorul de Culte prin care biserica era informată că patru frați,
printre care și eu, nu sunt recunoscuți în Comitet pentru că aveau rude
în străinătate. Desigur, motivul real
era altul, dar în scrisoarea aceea venită
de la inspector scria că acesta era motivul.
Din anul 1983 și până la Revoluție,
împreună cu alți slujitori din zona de
vest a țării am urmat cursurile biblice
organizate de frați din străinătate sub
egida BEE – Educație Biblică prin Extensie – cu scopul de a forma și de a
pregăti din punct de vedere spiritual
slujitorii bisericilor creștine din
România comunistă.
În anul 1987 s-au făcut din nou
alegeri de comitet, fiind ales secretarul
bisericii. Și de data aceasta a fost foarte
greu, fiind necesare mai multe luni ca
inspectorul să aprobe alegerea mea în
comitet. Aceasta s-a făcut numai datorită insistențelor fraților din conducerea
Filialei Arad.
În aprilie 1989 am fost ordinat
diacon. După Revoluția din decembrie
1989 am aflat de la frații din conducerea Filialei Arad că autoritățile s-au
opus până în ultima clipă ordinării
mele. Mi-au spus frații că sâmbătă
după-amiază, cu o zi înaintea duminicii în care a avut loc ordinarea, li s-a
spus foarte clar să nu mă ordineze,
dar frații din conducere le-au răspuns
că este imposibil, nu se mai poate face
nimic, totul este pregătit și biserica
așteaptă. Pot spune că frații au avut
un mare curaj trecând peste dispozi-

ția autorităților timpului.
În ceea ce mă privește, mulțumesc
lui Dumnezeu pentru anii aceia care
n-au fost deloc ușori pentru mine.
Consider că este important să menționez faptul că în anii 80, în acei ani
când autoritățile nu m-au recunoscut
și nu m-au acceptat într-o funcție de
conducere, atât frații din conducerea
Filialei Arad, cât și frații din conducerea Cultului Penticostal m-au invitat
în bisericile pe care le păstoreau ca să
predic Evanghelia și întotdeauna am
simțit că mă primesc cu bucurie și că
sunt alături de mine. Lucrul acesta a
contat foarte mult, căci am înțeles că și
mai marii mei mă sprijinesc atâta cât
pot și cu ajutorul lui Dumnezeu am
mers înainte, lucrând cu puterea pe
care El mi-a dat-o.
A venit Revoluția din decembrie
1989 și imediat după aceea, mai exact
pe data de 4 februarie 1990 am fost ordinat ca păstor al Bisericii Penticostale
Gloria, slujbă pe care o îndeplinesc
până în ziua de azi. Tot în anul 1990
am fost ales și în funcții de conducere în Cultul Penticostal, secretar al
Filialei Arad și membru în Consiliul
Bisericesc.
În mandatul 1994-1998 am fost
vicepreședinte al Comunității Regionale Penticostale Arad și membru în
Consiliul Bisericesc. În anul 1996, am
obținut licența în teologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
În 1998 am fost ales președintele
Comunității Regionale Penticostale
Arad și membru în Comitetul Execu-

tiv al Cultului Penticostal.
În anul 2002 am fost ales vicepreședinte al Cultului Penticostal, apoi
în următoarele mandate, 2006-2010
și 2010-2014, președinte al Comunității Regionale Penticostale Arad și
membru în Comitetul Executiv.
În anul 2014, prin voia Domnului
și a fraților am fost ales președinte al
Cultului Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din
România.
În legătură cu lucrarea pe care
am făcut-o, vreau să mai adaug că
între 1991-1995 am predat la Liceul
Teologic Penticostal din Arad, iar din
1997-2005 am predat la Facultatea de
Teologie Penticostală din Arad, care în
momentul acesta este încadrată în
Universitatea de stat „Aurel Vlaicu”
din Arad.
În ceea ce privește familia pe care
mi-a dat-o Domnul - m-am căsătorit
cu Voichița Ardeu în anul 1978.
Domnul ne-a binecuvântat cu 6 copii,
4 dintre ei fiind căsătoriți și avem
până acum 7 nepoți, de care ne bucurăm foarte mult.
Dacă privesc în urmă, pot spune că
Domnul a fost cu mine. De chemarea
pe care o am, Dumnezeu m-a înștiințat cu mai multă vreme înainte și de
mai multe ori, atât cu privire la slujba
de păstor, cât și în ceea ce privește
funcția de președinte în care am fost
ales de curând. Cred că Domnul mă
cheamă să slujesc ca președinte al
(continuare în pag. 6)

Ziua de 7 decembrie 2014 va rămâne de neuitat atât pentru Biserica Penticostală „Betania” din Cluj-Napoca, cât și pentru cele 14
suflete care au ales să se dedice lui Dumnezeu pentru totdeauna prin botezul în apă (în foto împreună cu toți slujitorii ordinați ai
Bisericii Betania). Serviciul divin a fost coordonat de pastorul Vasile Bojor, iar mesajul biblic a fost transmis de pastorul Nelu Istrate
din Biserica Penticostală Română din Brisbane, Australia. Actul botezului a fost oficiat de pastorii Bojor Vasile și Sătmărean Pavel. C.N.
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