Editorial
1922 - 2007 – 85 de ani de istorie penticostalã

Evocãri

A

m primit în ultima
vreme mai multe
scrisori de la cititori mai tineri ai revistei Cuvântul
Adevãrului care îºi exprimau dorinþa de-a afla mai multe date
despre pionierii credinþei penticostale de pe meleagurile þãrii
noastre. Numele cele mai vehiculate erau Bradin ºi Bochian.
„Am auzit despre ei, dar, mai mult
de-atât, nu!” – scria unul dintre
corespondenþi.
Aniversãm în 2007 – 85 de
ani de istorie penticostalã în
România. Spre deosebire de alte
culte neoprotestante, Biserica
Creºtinã Penticostalã încã nu are
publicatã o istorie completã a miºcãrii. Deºi avem cel puþin 9 autori,
care au publicat cãrþi cu date ºi
documente de istorie penticostalã, majoritatea dintre acestea sunt,
de fapt, autobiografii extinse cu
evenimente de interes mai general.
O istorie penticostalã mai
bogatã, naþionalã - dar ºi cu aspecte din miºcarea penticostalã
mondialã, ne-a lãsat Trandafir
Sandru. Aproximativ jumãtate
din cele 12 cãrþi publicate de el
sunt cãrþi al cãror obiect de cercetare este istoria miºcãrii penticostale. De asemenea, trebuie menþionat ºi profesorul Andreiescu,
care a alcãtuit (ºi publicat sub
diferite forme) o istorie penticostalã bazatã pe documente, pe citate ºi interviuri personale cu veterani penticostali. Din nefericire,
în aceste cãrþi se mai gãsesc ºi
numeroase inadvertenþe, neconcordanþe, perioade neacoperite,
ba chiar ºi denumiri ºi nume orto-

grafiate greºit, care trezesc nedumeriri în rândul cititorilor.
Revista noastrã a gãzduit din
când în când, în paginile ei, articole, interviuri, dãri de seamã (la
Congrese ºi Conferinþe naþionale)
care au cuprins multe date istorice ºi statistici, oglindind, mai
ales, evoluþia ºi dezvoltarea miºcãrii penticostale din România.
Recent, ne-a fost remis un
serial alcãtuit de V. Andreiescu
sub genericul „Glasul Cincizecimii”, cu succinte prezentãri
biografice ale unor personalitãþi
penticostale precum Gheorghe
Bradin, Pavel Bochian, Trandafir
Sandru, Emil Bulgãr ºi alþii, pe
care intenþionãm sã le publicãm
în serial, însoþite ºi de câte un
articol din arhivã al acestora.
Sper ca aceste materiale istorice sã fie o plãcutã aducere aminte a înaintaºilor noºtri în credinþã,
iar pentru tânãra generaþie - o sursã de informare, chiar dacã numai într-o formã succintã. În
acelaºi timp aºteptãm colaborãri
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„Aduceþi-vã aminte
de mai marii voºtri,
care v-au vestit
Cuvântul lui
Dumnezeu...”
Evrei 13.7
în acest domeniu de la cititorii
noºtri.
Oricum, citind aceste istorii
ºi luând notã de condiþiile grele,
de prigonirile, de restricþiile ca ºi
de spaþiile necorespunzãtoare în
care s-au desfãºurat activitãþile
bisericilor – mai ales pânã în anul
1990 – nu se poate sã nu ajungi
la concluzia cã numai „cu ajutorul Duhului Sfânt” s-a înmulþit
Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România, fapt pentru
care aducem laudã Domnului.

Pavel Bochian, împreunã cu Gheorghe Bradin, Trandafir Sandru ºi alþi
pastori, participanþi la un curs biblic în anul 1954, la Arad.
Cuvântul Adevãrului
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