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PÂNĂ AICI DUMNEZEU NE-A AJUTAT
Astăzi dăm slavă lui Dumnezeu pentru că, ne-a ajutat să continuăm
să lucrăm la construcţia clădirii Bisericii Creştine Penticostale
Trompetului din Bucureşti, Sector 5, Strada Trmpetului Nr. 125, la
organizarea Bisericii şi completarea procedurii de obţinere a Autorizaţiei
de Funcţionare de la Cultul Creştin Penticostal din România.
Mulţumim tuturor fraţilor şi surorilor care ne-au sprijinit în rugăciune
şi au contribuit financiar in Numele Domnului nostru Isus Cristos la
această lucrare misionară.
ORGANIZAREA ŞI AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII BISERICII:
În paralel cu activitatea de construcţie a noii clădiri am lucrat la
transformarea grupului de rugăciune intr-o biserică organizată şi
obţinerea Autorizaţei de Funcţionare a Bisericii Creştine
Penticostale Trompetului.
Această activitate s-a desfăşurat sub îndrumarea pastorului Emil
Meştereagă, conducătorul Comunităţii Penticostale Bucureşti.
Pentru acesta am întocmit un formular-aplicaţie pentru înscrierea
membrilor – fondatori. Acest formular conţine, pe verso, o scurtă
prezentare a principiilor de organizare şi activitate a noii biserici.
În cursul lunii octombrie cei 25 de membrii fondatori semnatari ai
aplicaţiei de membru am ţinut o Adunare Generala de Constituire.
Această Adunare Generală a hotărât:
- Alegerea comitetului Bisericii,
- Completarea setului de documente pentru obţinerea
Autorizaţiei de Funcţionare de la Cultul Creştin Penticostal.
Biserica Creştină Penticostală Trompetului s-a constituit comform
procedurii specificată în Statutul Cultului Creştin Penticostal din România.
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Menţionez că între cei 25 de membrii fondatori este un prezbiter care
a fost ales Conducătorul Bisericii şi doi absolvenţi ai Institutului Teologic
Penticostal din Bucureşti şi au fost aleşi în comitrtul Bisericii.
Ion Peana, ales Secretar în comitetul Bisericii, a predat acest set de
Documente pastorului Comariţa Mărcuţ secretarul Counităţii Penticostale
Bucureşti.
Până la data redactării acestei note nu am primit Autorizaţia de
Funcţionare. După primirea Autorizaţiei de Funcţionare urmează
obţinerea Codului de Identificare Fiscală şi deschiderea unui cont
bancar pentru activitatea financiar-contabilă.
Dorinţa membrilor noii biserici este ca noi să fim o Biserică afiliată
Cultului Creştin Penticostal din România cu Autorizaţie de Funcţionare
eliberată de acest Cult în deplină legalitate şi să avem o părtăşie
frăţească cu celelalte Biserici Penticostale din România.
STADIUL CONSTRUCŢIEI:
Resursele pe care le-am avut şi munca voluntară a fraţilor şi surorilor
ne-au permis ca în anul 2011să depăşim fazele dificile şi costisitoare:
- Montarea tâmplăriei, uşi, ferestre etc din termopane
- Aplicarea izolaţiei termice şi finisajul exterior
- Instalatia electrică in interiorul clădirii (branşamentul la reţeaua
urbană a fost făcut in anii precedenţi)
- Montarea ţevilor pentru instalaţiile sanitare de apă şi canalizare
- Montarea conductelor de gaze în noile încăperi
- Grupurile sanitare au fost parţial amenajate- două grupuri din trei.
- Finisajele a două încăperi
- Montarea centralei termice – pe gaze – în încăperile finisate.
Partea clădirii finisate – cele două încăperi şi grupuri sanitare –
este folosită, în present, de noua Biserică.
Toate costurile cu taxele şi materialele de construcţie au fost plătite la
zi şi nu avem nici o datorie. Cheltuielile cu utilităţile legate de funcţionarea
bisericii au fost plătite de familia Peană.
LUCRARI DE CONSTRUCŢIE NETERMINATE
Următoarele lucrări de construcţie trebuie executate in perioada
care urmează pentru finisajul săli principale a clădirii.
- Şapa de egalizare după demolarea unor ziduri interioare rămase
de la vechea casă şi constuirea baptistierului.
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- Tencuiala pereţilor interiori,
- Vopsit pereţii interiori,
- Montarea instalaţiei de încălzire – în pardoseală - şi şapa
de acoperire a conductelor şi repatitoarelor de apă caldă,
- Pardoseala din gresie,
- Mobilier pentru sala de adunare,
- Tavan casetat – (drop ceiling) şi izolaţie.
Pe lângă aceste lucrări se mai pot executa şi:
- Construcţia unui gard din căramidă folosind materialele
recuperate de la demolarea vechii case. Menţionez ca actualul
gard este din tablă şi întreţinerea lui este costisitoare,
- Amenajarea unor incăperi în mansardă pentru biroul pastorului,
administraţie şi activitaţi cu copii şi adolescenţii etc,
- Amenajarea terenului pentru parking şi plantarea de pomi şi
diverse operaţii privind întreţinerea spaţiului etc
Avem încredinţarea că acest proiect, deşi este o casă de rugăciune
modestă, şi o biserică care începe modest, este o lucrare misionară
binevenită şi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit
să lucrăm cu bucurie şi succes.
Nota: La constituirea Bisericii Creştine Penticostale Trompetului
(BCPT) şi construcţia clădirii acesteia din Buc Str. Trompetului
nr 125 a contribuit ALEVRO.INC organizatie tax exempt
din Florida.
BCPT este un proiect al ALEVRO.INC şi ajutorul şi suportul
acordat prin aceasta organizatie este considerat o activitate
misionară într-un cartier sărac, mărginaş şi neglijat al oraşului.
HARUL ŞI PACEA SĂ VĂ FIE ÎNMULŢITE!
Întocmit: Ion Peana.

Anexa:
- Fişe –formular applicaţie - de Membru
- Poze privind clădirea bisericii.
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