In memoriam

Ardeu Petru
1920-2011

Î

n noaptea de 5 spre 6 noiembrie a.c., pastorul Petru
Ardeu, unul dintre pionierii penticostalismului românesc, a plecat acasã, la Domnul.
Petru Ardeu s-a nãscut în anul 1920, luna decembrie (a fost
înregistrat în acte în 5 ianuarie 1921) în comuna Cintei, judeþul Arad,
în familia Petru ºi Maria Ardeu ºi a avut douã surori, Maria ºi Marta.
De mic copil a frecventat Adunarea, mergând cu bucurie la
Casa de Rugãciune, fãrã sã fie obligat de pãrinþi. La vârsta de 6 ani a
început ºcoala, unde s-a evidenþiat ca un elev eminent, fiind pus
deseori de învãþãtoare sã-i þinã locul. La vârsta de 8 ani L-a primit în
inima lui pe Domnul Isus ca Domn ºi Mântuitor personal. Încã din
timpul ºcolii ºi-a arãtat devotamentul faþã de credinþa în Domnul
Isus Hristos, atunci când scos la tablã în faþa clasei ºi obligat sã stea
în genunchi, a refuzat sã-ºi facã semnul crucii, aºa cum i s-a cerut. Ca
pedeapsã, a fost luat de pãr ºi lovit cu capul de tablã, dar nu a cedat.
La vârsta de 13 ani a fost botezat în apã de pastorul Gheorghe
Bradin - preºedintele din aceea vreme al Cultului Penticostal. Tot
atunci (anul 1934) a rostit ºi prima predicã în bisericã. Aºa ºi-a
început pastorul Ardeu Petru activitatea de slujire, iar la 14 ani slujea
alãturi de bãtrânii bisericii.
Postul ºi rugãciunea erau activitãþile de bazã ale fraþilor. Dupã
o asemenea perioadã de post ºi de rugãciune, au fost gãsiti, arestaþi ºi
duºi pe jos aºa cum erau, fãrã prea multe haine pe ei, era în plinã
iarnã, la Nadab, de acolo la ªimand, de acolo la Zimand, de acolo la
Utviniº ºi mai apoi la Tribunalul din Arad, unde au fost þinuþi în
temniþã pânã dimineaþa ºi apoi judecaþi, dar au fost eliberaþi.
Pânã la vârsta de 19 ani a locuit în Comuna Cintei, judeþul
Arad, iar în anul 1940, împreunã cu pãrinþii, s-a mutat în cartierul
Bujac din Arad.
În anul 1942 a fost înrolat în armatã, unde a fãcut ºcoala de
instructor militar, la Lugoj ºi la Timiºoara. Când a început rãzboiul,
a fost trimis pe frontul de Est, la Piatra-Neamþ. Când s-au întors
armele împotriva regimului hitlerist, a fost trimis pe frontul de vest
pânã în Cehoslovacia. De acolo, dupã terminarea rãzboiului, a venit
spre casã pe jos.
Dupã terminarea rãzboiului s-a implicat în viaþa Bisericii, unde
a activat la început pe linie muzicalã, ca dirijor de cor, în Biserica
Creºtinã Penticostalã din cartierul Grãdiºte - Arad.
In anul 1948, s-a cãsãtorit cu sora Agra, fiind binecuvântaþi de
Domnul cu 10 copii: Trandafir, Cornelia, Viorel, Ioan, Petru, Voichiþa,
Corneliu, Delia, Aurel ºi Otilia (Trandafir ºi Delia au trecut din viaþã
ºi sunt împreunã cu Domnul). În anul 1956 a fost ordinat ca pastor în
Biserica din Grãdiºte, Arad pe care a pãstorit-o timp de 6 ani.
În anul 1962 s-a retras din Biserica din Grãdiºte, pentru a
frecventa Biserica din cartierul Bujac-Arad. Devenind pastor al
Bisericii a slujit aici pânã pe 4 februarie 1990. În toatã aceastã
perioadã de pastoraþie, fratele Petru a trecut prin multe situaþii, unele
plãcute ºi frumoase, iar altele mai puþin plãcute, regimul comunist

nefiind indiferent faþã de Biserica Penticostalã, pe care încerca s-o
controleze. Apelând la toatã rãbdarea pe care o avea la dispozitie,
având ºi cãlãuzirea Duhului Sfânt, Biserica „Gloria” s-a dezvoltat
uimitor în timpul pastoraþiei fratelui Ardeu Petru, numãrul membrilor
crescând an de an, fapt care a dus la construirea celei mai mari
Biserici penticostale de atunci – consacratã la 1 ianuarie 1976 - în
numai 7 luni!! A fost o minune de la Dumnezeu. Pânã la deschiderea
Casei de Rugãciune - timp de 27 de ani, 3 luni ºi 3 sãptãmâni Biserica a funcþionat în curtea familiei Ardeu, care ºi-a pus casa la
dispoziþia lucrãrii lui Dumnezeu.
În anul 1949, la Sfatul de organizare a bisericilor penticostale
din România, împreunã cu Gheorghe Bradin, Pavel Bochian,
Trandafir Sandru, Iulian Florea ºi Mihai Olaru a fost desemnat din
zona Aradului ºi Banatului ºi Petru Ardeu.
În anul 1951, la primul Congres Penticostal din România,
Petru Ardeu a fost ales Casier Central ºi a deþinut aceastã funcþie
pânã în anul 1954. Din anul 1954 pânã în anul 1965 a fost secretarul
Filialei Penticostale Arad. Din anul 1965 pânã la 1 iulie 1982, când
a ieºit la pensie, a deþinut slujba de supraveghetor al Filialei Arad.
Din anul 1951 pânã în anul 1982 a fost membru în Consiliul
Bisericesc al Cultului Penticostal din România.
Rugãciunea pastorului Ardeu Petru a fost: „Binecuvânteazã,
Doamne, casa mea, copiii mei ºi familiile lor.” Ceea ce s-a ºi întâmplat.
A putut spune, ca Iosua, odini-oarã: „Cât despre mine, eu ºi casa
mea,voi sluji Domnului!” Întradevãr, toþi copii fratelui sunt
credincioºi, împreunã cu famillile lor, un frumos buchet: 10 copii
(8 în viaþã), 32 de nepoþi ºi 24 de strãnepoþi.
A avut ºi momente triste în viaþa de slujitor ºi ca
tatã: în anul 1960, când a murit Delia ºi în 1986, când a
murit Trandafir. A urmat în anul 2005 despãrþirea de sora
Agra (Agriþa) – soþia, care a fost alãturi de fratele Ardeu, sprijinindu-l în toate. Împreunã, au format un cuplu binecuvântat, care acum s-a reunit cu cei doi copii plecaþi înainte,
acasã la Domnul.
Pastorul Petru Ardeu a dus o viaþã echilibratã, nu a fost bolnav,
a fost întotdeauna gata sã slujeascã, nu lipsea de la serviciile Bisericii
„Gloria” niciodatã. La vârsta de aproape 91 de ani - fãrã o lunã mergea la Bisericã; dacã era chemat sã predice undeva în afara
oraºului Arad, primea cu bucurie. La stãruinþe, era nelipsit.
Searã de searã, ore în ºir, era în mijlocul tinerilor. În braþele lui
au primit binecuvântarea mulþi copii, sub mâinile sale, mulþi tineri
au primit binecuvântarea la botez sau la cãsãtorie. A slujit la
înmormântãri ºi la multe alte evenimente, cu mare bucurie în cinstea
Mântuitorului Isus Hristos.
A fost lucid pânã în ultima searã petrecutã în mijlocul copiilor
sãi, gineri ºi nurori. Le-a spus copiilor „Mã duc sã mã odihnesc” ºi
s-a dus sã se odihneascã în patul lui, cum obiºnuia, dar, în acea searã,
în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, s-a dus ºi... s-a trezit pe malul
celãlalt, în veºnicie.
Trupul neînsufleþit a fost depus în Casa de Rugãciune a Bisericii
Penticostale GLORIA, din Arad, cartierul Bujac.
În cele douã seri de priveghi au luat cuvântul mai mulþi slujitori
ai Bisericilor penticostale din municipiul Arad ºi din împrejurimi.
Serviciul de înmormântare a avut loc în dupã-amiaza zilei de 8
noiembrie, orele 14.00. Textul biblic folosit a fost 2 Timotei 4.1-8.
Slujba de înmormântare ºi predica de bazã au fost þinute de
pastorul Pavel Riviº Tipei, preºedintele Cultului Creºtin Penticostal
din România. Au mai luat cuvântul la serviciul de înmormântare
pastorii Marin Sandu din Dej, Leontiuc Constantin din Timiºoara,
Bochian Ioan din Bucureºti ºi Petraº Nicolae din Arad.
A.A.

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