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Scumpã
este înaintea
Domnului
moartea
celor iubiþi
de El.
Psalmul 116.15

În ziua de 21 iunie a.c. a plecat
la Domnul pastorul CORNEL
MUREªAN din Deva.
Nãscut la 23 ianuarie 1927
în Coºteiu de Sus, judeþul Timiº,
într-o familie modestã, a învãþat
de mic dependenþa de Dumnezeu.
S-a cãsãtorit cu ELISAVETA în
1945, fiindu-le binecuvântatã
cãsnicia cu 11 copii (10 bãieþi ºi
o fatã), 62 nepoþi ºi 35 strãnepoþi.
A iubit Scriptura din adolescenþã, dedicându-se din acea
perioadã slujirii lui Dumnezeu
prin predicarea Evangheliei.
A fost ordinat în anul 1954
în slujba de diacon, de Pavel
Bochian ºi Ilie Tuda, un an mai
târziu fiind promovat în slujba de
pãstor.
A lucrat cu râvnã ºi credincioºie în ogorul lui Dumnezeu,
pãstorind biserici din judeþele
Hunedoara ºi Timiº. A avut parte
de numeroase experienþe cu
Dumnezeu ce l-au încurajat sã
ducã mai departe lupta cea bunã,
în ciuda greutãþilor, lipsurilor ºi
împotrivirilor specifice acelei

perioade. Înþelepciunea ºi calmul
ce l-au caracterizat, au fãcut sã fie
iubit ºi stimat de cei ce l-au cunoscut ºi pe care i-a slujit.
Serviciul de înmormântare a
avut loc în ziua de 24 iunie în
Biserica EMANUEL din Deva,
fiind condus de pastorul Mircea
Demean (Haþeg). Predicile au fost
rostite de pastorii Moise Ardelean, preºedintele Comunitãþii
Regionale Arad ºi Pavel Riviº
Tipei, preºedintele Cultului.
Au fost prezenþi numeroºi
diaconi, prezbiteri ºi pastori care
au slujit împreunã cu pastorul
Cornel Mureºan, precum ºi un
numãr mare de fraþi ºi surori, conducând pe ultimul drum pe cel
care le-a fost timp de peste cinci
decenii un îndrumãtor ºi slujitor
duhovnicesc pe calea Domnului.
Ne despãrþim pentru o vreme
de Cornel Mureºan, convinºi fiind,
cã dupã viaþa trãitã pe pãmânt, el
este acolo, sus, la Tronul Harului
lui Dumnezeu.
MIRCEA MUREªAN

Locuri biblice
SAMARIA - Parte a Palestinei, care cuprindea
pe timpul Mântuitorului locul dintre Galileea,
Iordan, Iudeea ºi Marea Mediteranã. Locuitorii se
numeau samariteni ºi constituiau un amestec de
iudei ºi de alte neamuri. Erau consideraþi de iudei
ca spurcaþi.
„Filip s-a coborât în cetatea Samariei, ºi le-a propovãduit pe
Hristos” (Fapte 8.5).

Ruine ale unui palat israelit, descoperite în urma
sãpãturilor arheologice efectuate în zona
Samariei, sau Shomron, cum este cunoscutã
astãzi, declaratã capitalã a împãrãþiei lui Israel
pe vremea lui Omri (circa 879 î.H. – 1 Regi 16))
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