In memoriam
Mai tare decât „cei mai tari...”

Dumitru Grãdinariu - un
secol de viaþã

P

e data de 24 octombrie 2010, în
Biserica Penticostalã „Betel” Dumbrãveni, jud. Suceava, o parte din slujbã
a fost dedicatã unui moment special, o sãrbãtoare
ocazionatã de împlinirea celor 100 ani de viaþã a
fratelui Dumitru Grãdinariu, prezent la adunare
împreunã cu soþia, Domnica, ºi ea în vârstã de
aproape 90 de ani.
Nãscut la data de 24 octombrie 1910 în
Dumbrãveni, într-o familie modestã, la vârsta de 6
ani a rãmas orfan de mamã, rãpusã de tifos. Dupã
terminarea primului rãzboi mondial a mers la ºcoalã
urmând cele 4 clase primare.
A avut 8 copii dintre care 3 mai trãiesc, 14
nepoþi ºi strãnepoþi.
În anul 1961 s-a hotãrât ca, împreunã cu soþia
sã urmeze calea pocãinþei. Timp de zeci de ani,
casa lor a fost aproape în permanenþã un loc de
rugãciune ºi de bucurie în Duhul Sfânt pentru
credincioºii din Dumbrãveni ºi din alte localitãþi.

CORNEA MATEI
1923-2010
Atât pentru comunitatea penticostalã din
Vicovu de Sus cât ºi pentru multe biserici din þarã,
Cornea Matei a fost unul dintre „mai marii noºtri”
care a slujit cu credincioºie semenii lãsând în urmã
mãrturia unei vieþi dedicate lui Hristos.
S-a nãscut în localitatea Vicovu se Sus la 19
iulie 1923 în familia lui Constantin ºi Ioana Cornea – aceºtia fiind printre puþinii pocãiþi din
localitate. Din copilãrie a îndrãgit adunarea ºi în
special rugãciunea. Pe atunci adunãrile se fãceau
pe ascuns, seara, în casele fraþilor. De multe ori îl
urmãrea pe tatãl sãu unde mergea la rugãciune
pentru a fi ºi el prezent.
În anul 1947 s-a cãsãtorit cu Coroamã
Domnica. Împreunã au avut 8 copii, 59 de nepoþi
ºi 56 de strãnepoþi.
A avut o viaþã plinã de activitate spiritualã,
mai ales ca dirijor de cor ºi evanghelist. A înfiinþat
aproximativ 26 de coruri în þarã. În august 1980
a fost ordinat ca presbiter în Biserica Penticostalã
Vicovu de Sus, alãturându-se fratelui Cârdei
Dumitru. În anul urmãtor Cârdei Dumitru a plecat
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Cuvântul Adevãrului

Pânã la vârsta de 98 de ani a frecventat Biserica
cu regularitate. În ciuda vârstei seculare, luciditatea
ºi memoria nu l-au pãrãsit, citeºte în Biblie fãrã
ochelari ºi are o disponibilitate permanentã pentru
rugãciune.
La sãrbãtorirea celor 100 ani de viaþã au
participat, pe lângã membrii Bisericii, familia,
prieteni, oficialitãþi, fiindu-i înmânate distincþii ºi
diplome de merit din partea Ministerului Apãrãrii,
Primãriei Dumbrãveni ºi Bisericii locale.
Întrebat fiind care îi este dorinþa pentru restul
vieþii, a rãspuns fãrã ezitare: „Sã mã mai rog
împreunã cu fraþii…” adicã ceea ce a fãcut de câteva
decenii încoace.
MIRCEA IACOB
la Domnul, iar Matei a
trebuit sã slujeascã singur
ca lucrãtor al Bisericii pânã
în 1987 când au mai fost
ordinaþi ºi alþi fraþi lucrãtori.
Tot în anul 1981 s-a
construit Casa de rugãciune
a Bisericii Penticostale din
Vicovu se Sus, în condiþii
vitrege – datoritã regimului
comunist. În mai puþin de 6 luni construcþia Casei
de rugãciune a fost terminatã.
Prezenþa lui era o adevãratã binecuvântare
pentru credincioºi. În special era nelipsit la
adunãrile de post ºi rugãciune. Într-o astfel de zi,
pe 4 august, în timp ce se pregãtea sã meargã la
adunare, i s-a fãcut rãu ºi a fost dus de urgenþã la
spitalul din Rãdãuþi, unde a fost diagnosticat cu
accident vascular cerebral. În ziua de 27 august,
a plecat la Domnul, lãsând în urmã durere ºi
lacrimi.
Duminicã, 30 august, s-a þinut serviciul de
înmormântare condus de pastorul ªerban Costache,
preºedintele Comunitãþii Suceava ºi au vorbit din
Cuvânt fraþii: Neagu Virgil, Lazurca Filon, Ghereº
ªtefan, pastor în Spania, Ciuriuc Nicolae.
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