In memoriam
„Scumpã este înaintea Domnului moartea celor iubiþi de El.”
Psalmul 116.15
Tritean Aron
1936 – 2007
Tritean Aron s-a nãscut la 21
februarie 1936 în comuna Ceanu
Mare, jud. Cluj ºi a adormit în Domnul
pe 18 august 2007.
A încheiat legãmântul cu Domnul
în apa botezului în 1958.
S-a cãsãtorit cu sora Virginia în
1959, fiind nãscut în acelaºi an, aceeaºi
lunã ºi aceeaºi zi cu soþia sa. A avut
nouã copii, toþi la credinþã.
A lucrat neabãtut pe calea
Domnului ºi s-a pus în slujba bisericii cu toatã inima fiind
ordinat mai întâi diacon, apoi presbiter în Biserica Filadelfia
din Turda.
La înmormântarea care a avut loc pe data de 22 august,
au luat cuvântul fraþii Negruºel Alexandru din partea
Comunitãþii Regionale Cluj, Mircea Deteºan ºi Nelu Mureºan
din partea Bisericii Alfa ºi Omega, Nelu Pop ºi Sami Rusu din
partea Bisericii Filadelfia. A transmis condoleanþe din SUA,
familia Kerekeº ªony ºi s-a rugat pentru binecuvântarea familiei
îndoliate presbiterul Ghiþã Presecan din Cluj-Napoca.
Serviciul de înmormântare a fost condus de fratele Nelu
Pop, pãstorul Bisericii penticostale Filadelfia din Turda.
NELU POP

Vlaºin Ioan
(1919 – 2007)
Vlaºin Ioan s-a nãscut în data de
1 septembrie 1919 în localitatea
Rãzoare, jud. Maramureº. S-a întors
la Domnul primind botezul în apã în
anul 1947.
În 1955 a fost ordinat ca diacon
în Biserica penticostalã din Rãzoare
iar din anul 1966 a slujit ca pastor în
bisericile din Þara Lãpuºului.
La 88 de ani, Domnul l-a chemat
acasã. În data de 19 august, în
localitatea Rãzoare, a avut loc serviciul de înmormântare condus
de fratele pastor Gheorghe Mois, iar din Cuvântul Domnului
au slujit fraþii pastori: Simion Bumbar, Grigore Todoran, Ioan
Danciu, Vasile Bârle, ªtefan Fatul, Ioan Corneanu, Radu Bota,
Simion Man (în vârstã de 95 de ani).
Au participat peste 500 de credincioºi. Fanfara Bisericii
penticostale din Dej ºi corul Bisericii penticostale din Tg. Lãpuº
au slujit în cântãri spre slava Domnului.
Fiul lor adoptiv, Vlaºin Ioan cu familia, aflându-se în SUA,
au transmis un mesaj scris care a fost citit.
Pe drumul cãtre cimitir, sicriul cu trupul neînsufleþit al
fratelui Vlaºin a fost purtat pe braþe de cãtre fraþii slujitori
prezenþi.
La serviciul de înhumare au slujit mai mulþi fraþi: Andrei
Ungur, Ilie Marcu, Viorel Nechita, Ioan Tecar, Vlaºin Ioan II,
Simion Vele ºi Gheorghe Onea.
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Cuth ªtefan
(1975-2007)
ªtefan Cuth s-a nãscut în data de
29 septembrie 1975, la Poienile de sub
Munte, jud. Maramureº. Din tinereþe
L-a cãutat pe Domnul Isus ºi a încheiat
legãmântul în apa botezului la Bruxelles
– Belgia, în 24 mai 1998.
Cuth s-a cãsãtorit cu sora Lidia
Miculaiciuc în Biserica Penticostalã din
Sighetu Marmaþiei în 2003 ºi au fost
binecuvântaþi cu o fetiþã, Eliza.
Dupã cãsãtorie, împreunã cu soþia
s-au stabilit în Portugalia unde au slujit în Biserica Penticostalã
Românã Almancil, fiind ordinat ca diacon în 21 mai 2006.
Venind în România, în concediu, s-a îmbolnãvit ºi în câteva
zile a trecut la Domnul, în data de 15 august.
Slujba de înmormântare a avut loc în localitatea
Crãciuneºti, în 18 august. Slujba a fost condusã de fratele
pastor Simion Bumbar. Au slujit din Cuvântul lui Dumnezeu
presbiterul Bisericii penticostale Române din Almancil –
Portugalia ºi pastorul Slavik Xromiak din Ucraina. Au mai
slujit: corul Bisericii penticostale „Betel” Sighetu Marmaþiei ºi
grupuri de tineret.
CCRPMS

Gavriº Augustin
(1929-2007)
Fratele Augustin s-a nãscut la data
de 8 mai 1929, în localitatea Bârsãul de
Jos, jud. Satu Mare.
La 11 iulie 1948 a încheiat legãmânt
cu Domnul în apa botezului.
S-a cãsãtorit cu sora Margareta în
28 mai 1950 iar Dumnezeu i-a
binecuvântat cu patru copii.
În 10 noiembrie 1968 a fost ordinat
ca diacon iar din anul 1992 a slujit ca
presbiter. Între anii 1981 ºi 2006 a fost
conducãtorul bisericii locale.
A slujit în Biserica Domnului cu mare dãruire ºi
responsabilitate în toate slujbele la care a fost chemat pânã ce
ºi-a încheiat lucrarea pe pãmânt. În dimineaþa zilei de 16 august 2007, Domnul l-a chemat acasã.
Serviciul de înmormântare din data de 18 august a fost
condus de pastorul local ªtefan Fatul. Din Cuvântul Domnului
au predicat pastorii Grigore Todoran, Gheorghe Mois ºi
Gheorghe Dregan.
CCRPMS

Conducerea Cultului,
respectiv, colegiul de redacþie,
recomandã frãþietãþii sã
trimitã spre publicare
necrologurile pãstorilor, ºi
numai în cazuri deosebite a
prezbiterilor.

