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Glasul Cincizecimii
Experienþe cu Duhul Sfânt
în miºcarea penticostalã
din România

G

heorghe Bradin s-a
nãscut în comuna
Cuvin din judeþul
Arad. Într-o noapte din martie
1914 a avut un vis în care Domnul Isus a venit la el ºi i-a spus:
„Eu te-am ales sã predici Evanghelia”. La 10 mai 1914 a fost
botezat în apã la biserica baptistã
din Cuvin, care l-a ales conducãtor la 1 ianuarie 1922. Soþia lui,
Persida, se îmbolnãvise de tuberculozã ºi de hidropizie în 1919,
suferind ºi de hipertiroidism (boala Basedow). Aflând despre vindecãrile divine din America, cei
doi soþi s-au rugat sã aibã parte ºi
ei de aceastã experienþã ºi astfel
Persida a fost tãmãduitã în iunie
1922 de tuberculozã ºi de hidropizie.
Dupã ce a primit o scrisoare de
la Pavel Budeanu, un penticostal
din America, Gheorghe Bradin a
început, în casa soþiei sale, în
Pãuliº, rugãciunile pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt,
duminicã 10 septembrie 1922,
împreunã cu Persida, care avea
curând sã fie vindecatã ºi de boala
Basedow. Astfel a luat fiinþã biserica penticostalã din Pãuliº, judeþul Arad, cu care începe, în mod
decisiv, miºcarea penticostalã din
România, concomitent cu micile
grupuri penticostale din zona
Mediaº (Transilvania) ºi Udeºti
(Bucovina).
Rugãciunile soþilor Bradin au
primit rãspuns la 3 iunie 1923, fiind
botezaþi cu Duhul Sfânt la Siclãu,
judeþul Arad, unde se aflau în misiune.
Gheorghe Bradin scria în 1931:
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„Domnul a lucrat cu noi în anul
1923, a botezat cu Duh Sfânt opt
suflete. În anul 1924 a mai botezat
zece suflete. În anul 1926, Domnul
a mai botezat cu Duhul Sfânt 42 de
suflete, iar în anul 1927 încã 117
suflete. De atunci nu am mai putut

Gheorghe Bradin
(1895 – 1962)
„Dumnezeu, în
nemãrginita Sa milã
pe care a avut-o faþã
de noi, a lãsat ca prin
Fiul Sãu Isus Hristos
sã se pogoare în
inimile noastre
Sfântul, Onoratul ºi
Mãreþul Duh...”
þine în evidenþã botezurile cu Duhul
Sfânt deoarece Domnul le-a dat
într-o mãsurã mai mare în diferite
regiuni ale þãrii.”
Gheorghe Bradin a colaborat
cu Pavel Budeanu pânã prin anul
1937, imprimând penticostalismului românesc o orientare con-

servatoare, exprimatã de pildã în
doctrina simplitãþii, precum ºi în
oficierea actului de cult al spãlãrii
picioarelor dupã fiecare serviciu
de Cinã a Domnului. Dezbinãrile
ºi persecuþiile l-au determinat pe
Gheorghe Bradin sã se retragã temporar din miºcarea penticostalã
(1938 – 1944). În 1945, a devenit
preºedintele Asociaþiei Penticostale cu centrul la Arad, recunoscutã de stat, iar între 1951 – 1962
a fost preºedintele Cultului Penticostal din România.
Trandafir Sandru, redactor ºef
timp de peste trei decenii la Cultul
Penticostal, aprecia:
„Rol hotãrâtor la recunoaºterea Cultului Penticostal l-a jucat
strategia lui Bradin... când s-a
pus problema Principiilor de credinþã ºi când s-a vãzut cã regimul
nu aprobã doctrina vorbirii în
alte limbi, a ascuns aceastã doctrinã în dosul unor versete biblice...”
Petru Ardeu, pastor veteran
penticostal, scria ºi el, evocând
momentul final:
„În ziua de 25 martie 1962...
la 40 de ani de cãlãtorie pe un
drum care nu a fost uºor ... fratele
Bradin Gheorghe ... a sfârºit
alergarea cu bine”.
Dr. VALERIU ANDREIESCU
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