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Conferința Națională a
Păstorilor din CCP-BDAR

CUPRINS
Când schimbarea este vitală
Daniel Purdel

Lasca Vasile
1922-2017
3

Vă invităm să participați alături de ceilalți frați slujitori la Conferința
Națională a Păstorilor din cadrul Cultului Creștin Penticostal. Perioada
de desfășurare a evenimentului este 18-20 octombrie 2017, în localitatea
Sovata Băi, județul Mureș.

Plinătatea Duhului Sfânt în Biserica
secolului XXI
Pastor Dumitru Moț
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Învățământ teologic universitar:
Absolvire promoția 2017
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Tema conferinței va fi „Marea Reformă și impactul ei asupra
Bisericii”.

Când cade zidul de despărțire
Tabletă - Cristian
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Înscrierea efectivă la conferință se va face plătind anticipat. De asemenea, pentru o mai bună operativitate, vă rugăm să achitați taxele la
ghișeul băncii, nu prin mandat poștal.

În ceasul al unsprezecelea
Pastor. dr. Tim Hill

8

Iubiți frați păstori,

Datele de identificare pentru achitarea sumei sunt următoarele:
Cultul Creștin Penticostal, CUI: 4431227
Conturi deschise la BCR filiala sector 6, București
R029 RNCB 0077 0292 0706 OOOl(RON)
R072 RNCB 0077 0292 0706 0003 (EURO)
SWIFT: RNCBROBU
Menționăm că acestea sunt conturile Cultului Creștin Penticostal,
publicate și în revista „Cuvântul Adevărului”. Toți participanții trebuie
să vireze banii în aceste conturi. Sunt considerați ca fiind înscriși la conferință cei care virează sumele aferente în cont până la data de 10 septembrie 2016. Cheltuielile de deplasare, cazare și prânzul vor fi suportate
de către bisericile a căror slujitori participă la conferință sau de către
fiecare participant în parte.
Cazarea se va face la Sovata Băi începând cu data de 18 octombrie 2017,
orele 14.00, la Hotel Danubius (4 stele) și la Hotel Brădet (4 stele superior)
în funcție de opțiunea făcută la înscriere, reflectată prin plata efectuată
până la data de 10 septembrie 2017. Înscrierea la conferință se va efectua
la sala „Margareta”, iar conferința va începe în data de 18 octombrie cu
cina care va fi la ora 17.00, și deschiderea lucrărilor la ora 19.00.
Tarifele cuprind cazarea, mesele, taxa de conferință și sunt pentru
întreaga perioadă a desfășurării evenimentului. La hotel Danubius prețul
pentru o cameră single este de 740 lei, iar pentru camera dublă prețul
este de 540 lei / de persoană (tariful normal pentru o noapte de cazare
la hotel Danubius este de 480 lei la cameră single, iar la cameră dublă
390 lei / persoană).
La hotel Brădet (4 stele superior) prețul pentru o cameră single
este de 820 lei, iar pentru camera dublă prețul este de 600 lei / de
persoană (tariful normal pentru o noapte de cazare la hotel Brădet este
de 520 lei la cameră single, iar la cameră dublă 410 lei/ persoană).
Persoanele care vor să participe și nu au nevoie de cazare vor
achita suma de 100 lei ce reprezintă taxa de participare.
Pentru înscriere și relații suplimentare privind cazarea, vă rugăm
să luați legătura cu fratele Stoica -Fuchs Ovidiu, care va putea fi
contactat la tel. 0721.700.825.
Odată achitată, suma nu se mai returnează, chiar dacă persoana
înscrisă nu mai poate participa.
Confirmarea achitării sumei este obligatorie și va fi făcută telefonic
de fiecare participant comunicând numărul și data documentului de
plată pentru o evidență clară.
Cu dragoste frățească,
PREȘEDINTE,


Pastor Moise Ardelean 

SECRETAR GENERAL,
Pastor Romu Mocan
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Prezbiter drd. Teofil Chichineșdi
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L

asca Vasile s-a născut în Asuaju de Sus la data de
31 iulie 1922 în familia lui Ștefan și Clarița, fiind
cel de-al patrulea dintre cei cinci copii, alături de
Anica, Gheorghe (care a murit pe front), Maria, Vasile și
Florica. S-a căsătorit cu sora Clarița în anul 1945, iar în
viața de căsătorie Dumnezeu a binecuvântat familia lor cu
trei băieți: Gheorghe, Ștefan și Vasile.
L-a primit pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor încă de
tânăr, încheind legământ prin botezul în apă în anul 1950,
la 27 de ani, în aceeași zi cu soția sa. De atunci și-a dedicat
viața Celui pe care L-a iubit și L-a slujit din toată inima. A
fost ordinat în cadrul Bisericii Penticostale ca diacon, prezbiter, iar în anul 1977 a fost ordinat ca păstor de fratele Latiș
Gavrilă, slujind în cadrul Filialei Oradea (la acea vreme)
bisericile penticostale din zona Codrului, Asuaju de Sus,
Asuajul de Jos, Mânău, Băița de Sub Codru, Urmeniș,
Bârsăul de Sus, Bârsăul de Jos ș.a., până la vârsta pensionării.
În anul 1986, Dumnezeu a hotărât să o ducă acasă pe iubita
lui soție Clarița, care a fost un real ajutor și sprijin, o mamă
devotată și o femeie deosebită cu viața dedicată în întregime
Domnului.
În urma decesului soției, s-a recăsătorit cu sora Gavriș
Maria din Bârsăul de Sus, cu care a conviețuit aproximativ
20 de ani. A trăit slujind familia și frații de credință, purtând
neîncetat în rugăciunile sale pe cei dragi. Dumnezeu l-a
chemat acasă, după o lungă și grea neputință și suferință la
aproape 95 de ani în 3 mai 2017.
Serviciul divin de priveghi a avut loc in 4 mai 2017, fiind
condus de pastorul Ghiță Mois (Baia Mare), care a și predicat
Evanhelia împreună cu păstorul Mihăilă Teofil. Serviciul de
înmormântare a avut loc în data de 5 mai 2017, în localitatea
Asuaju de Sus, in casa natală a fratelui, fiind condus de pastorul
zonal Sandu Avraam, iar din Cuvântul Domnului au slujit

Petru Plantus: Război, izvor de suferință /
Pelerinaj de suflet în Israel
și Iordania
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Moise Ardelean, Aurel Moldovanu,
Romu Mocan, Mircea Deteşan, Ioan
Gurău, Ioan Moldovan, Ioan Filip,
Simion Bumbar, Axinte Liviu

păstorii Dregan Ghiță (Satu Mare),
Mihăilă Teofil (Baia Mare), iar predica de bază a fost susținută de
președintele Comunității Regionale
Penticostale Maramureș-Sătmar,
pastorul Bumbar Simion (Sighetu
Marmației). Programul a fost împodobit cu cântările corului bărbătesc de la Biserica Penticostală „Isus Lumina Lumii” din
Satu Mare. Amintirea lui va rămâne neștearsă din inimile
celor care l-au iubit și cunoscut.
„Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri
este un câștig.” (Filipeni 3:21)

A

m primit la redacție știrea că fratele
Florin Mirel Rădulescu, pianist și dirijor, profesorul de muzică al primei
promoţii a Seminarului Teologic Penticostal
din Bucureşti, a trecut la Domnul, după o
lungă suferinţă. Un profesionist apreciat, a
fost întemeietorul primului cor din Biserica
Penticostală Miuleşti, (în prezent Filadelfia),
dirijând corurile reunite din Bucureşti la evenimente importante: conferinţe naţionale
ale păstorilor, evanghelizări şi vizita istorică
a pastorului şi evanghelistului american Billy
Graham din anul 1985.
Emigrat în Australia după evenimentele din
decembrie 1989, a lucrat în cadrul Operei
de Stat din Australia de Sud, fiind un muzician apreciat şi a ajutat, de asemenea, lucrarea muzicală din Biserica Penticostală Română Bethel din Adelaide.

Florin Rădulescu
1943-2017
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