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Istoria Bisericii
Penticostale din Reºiþa

M

iºcarea penticostalã în
Reºiþa a început în
octombrie 1930, însã, nu excludem posibilitatea existenþei anterioare a unor penticostali sau a
unor persoane botezate cu Duhul
Sfânt în Reºiþa. În octombrie
1930, a venit din Gãtaia în Reºiþa,
Pãtruþ Anton (cunoscut cu numele de Anti), împreunã cu soþia
sa Ana. El a primit botezul cu
Duhul Sfânt în februarie 1930,
la Gãtaia. În Reºiþa a locuit, la
început, în str. Libertãþii nr. 27,
în apropiere de sora lui de corp,
Daniþa, care se stabilise în Reºiþa
înaintea lui, în str. Libertãþii, nr. 23A
(în apropiere de Poºta actualã).
La foarte scurt timp dupã
sosirea lui Pãtruþ Anton la Reºiþa,
sora lui, Daniþa i-a propus sã
cheme pe unii fraþi penticostali la
Reºiþa, pentru a þine o adunare,
la care sã se predice despre
botezul ºi lucrarea Duhului Sfânt.
În scopul acesta a trimis o scrisoare, prin care a invitat pe unii
fraþi penticostali sã vinã la Reºiþa.
În urma acestei invitaþii, în luna
octombrie 1930, într-o sâmbãtã
seara, au sosit cu o trãsurã, din
Maidan la Reºiþa, un grup de 6
fraþi, printre care erau: Ilie Grecu
(din Maidan), Izbaºa Alexandru
(din Birchiº) ºi Gaºpar Vasile (din
Oraviþa).

PRIMUL SERVICIU
DIVIN
În acea searã, în casa surorii
Daniþa ºi în curte, în str. Libertãþii nr. 23A, s-a þinut prima datã
în Reºiþa, un serviciu religios cu
o manifestare penticostalã. La
acea adunare au participat ºi unii
fraþi baptiºti, fiind adunaþi acolo
peste 30 persoane. Adunarea din
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acea searã a durat vreo 4 ore, cam
între orele 20-24. Atunci, s-a cântat, s-au rugat cu toþii în comun
ºi s-a vorbit despre botezul cu
Duhul Sfânt. Aceasta a fost prima
adunare penticostalã cunoscutã
în Reºiþa. Anti, din octombrie
1930, timp de aproape un an de
zile, a locuit la adresa amintitã,
într-o cãsuþã sãracã, acoperitã cu
ºindrilã, compusã dintr-o camerã
micã de vreo 3x2 m. ºi o bucãtãrie de vreo 2x2 m. Acolo a fost
vizitat de unii fraþi baptiºti ºi acolo
au început sã se þinã adunãrile
penticostale. Când se adunau se
desfãceau cele douã paturi ºi cu
scândurile paturilor sprijinite pe
niºte scaune mai mici se aranjau

ºi se presupune cã atunci adunãrile se þineau fie în familia lui
Gruia Gheorghe ºi Chiva din str.
Dobrogeanu Gherea, nr. 14 fie în
casã la Eva Gionovici din str.
Martirii Doftanei, nr. 5. Prin
octombrie 1932, Anti a revenit în
Reºiþa ºi a locuit în str. Principesa
Elisabeta, nr. 14 (denumire veche
a strãzii), în casa lui Truia. Acolo
s-au þinut adunãrile timp de peste
2 ani. În anul 1935 s-a închiriat o
casã de mãrime corespunzãtoare,
în str. Romanilor, cu scopul de a
se þine adunãri.
În prima searã când s-a þinut
adunarea, au venit poliþaii ºi i-au
dus pe toþi cei adunaþi la postul
de poliþie. Cei duºi la postul de
poliþie, au fost lãsaþi apoi sã plece
acasã dar Anti ºi soþia lui au mai
fost reþinuþi ºi abia dupã ora 24
au putut sã ajungã acasã la cei 4
copilaºi ai lor pe care i-au gãsit
adormiþi. Timp de 2 luni, în anul
1935, ºi în 1936, adunãrile s-au
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scaunele de lungimea paturilor,
unde se aºezau cei veniþi la
adunare.
Pe la sfârºitul anului 1931,
Anti ºi-a schimbat domiciliul în
str. Roºiorilor, nr. 21, unde au
continuat adunãrile timp de vreo
7 luni. Când se adunau, la fel, se
desfãceau paturile pentru a se
aranja scaunele. De prin luna mai
pânã prin luna octombrie a anului
1932, Anti a fost plecat în Gãtaia

þinut în familia lui Gruia
Gheorghe ºi Chiva din str.
Dobrogeanu Gherea, nr. 14. În
casã la Eva Gionovici a predicat
de câteva ori ºi Gaºpar Vasile.
Eva Gionovici avea darul
prorociei. În perioada anilor
1937-1940 se adunau ºi în str.
Oþelului, nr. 13, la Secoºan
Viorica ºi în str. Libertãþii, nr. 25,
la Petru Adam care era baptist dar
care accepta credinþa penticos-

