Mãrturii din trecut

Începutul
miºcãrii
penticostale în
Moldova de Sud
Cele de mai jos au fost povestite
de tatãl meu Solomon Borlovan ºi de
mama mea Floriþa Borlovan.
Amândoi pãrinþii s-au convertit la
credinþa penticostalã în anul 1926.
Tatãl meu, angajat la CFR, a fost
detaºat cu serviciul în jud. Brãila ca
impiegat de miºcare în staþia CFR
Baldovineºti. Întrucât în zona de sud
a Moldovei nu erau biserici penticostale ºi nu se ºtia nimic despre aceastã
miºcare, ei frecventau duminica
biserica baptistã din oraºul Brãila,
pãstoritã de Ioan Bododea.
Acesta, fiind bolnav în prima zi
de Rusalii a anului 1928, nu a putut
sã meargã la bisericã, iar unul dintre
conducãtorii bisericii, pe nume Luca
Sezonov, l-a rugat pe tatãl meu sã þinã
predica la serviciul de dimineaþã. Tatãl
meu a mai predicat ºi în alte duminici,
dar de data aceasta, fiind ziua de
Rusalii, inspirat de Duhul Sfânt a citit
textul biblic din Fapte 2 ºi a scos în
evidenþã promisiunea Domnului Isus
fãcutã apostolilor la înãlþarea Sa la
ceruri, menþionând cã în ziua Cincizecimii, s-a împlinit aceastã promisiune
ºi Duhul Sfânt s-a revãrsat peste cele
aproape 120 de persoane, ºi toþi au

Pastorul Cornel Borlovan prezentând mãrturia vremurilor trecute

10

Cuvântul Adevãrului

vorbit în alte limbi, dupã cum le da Duhul sã vorbeascã.
A mai spus în predica sa cã promisiunea botezului cu Duhul Sfânt nu a fost
numai pentru apostoli, ci botezul cu Duhul Sfânt s-a revãrsat în decursul
veacurilor ca ºi pe vremea apostolilor, ajungând ºi în comuna Pãuliº, jud.
Arad, în anul 1922, în familia soþilor Gheorghe ºi Sida Bradin.
Predica tatãlui meu de la Rusalii a stârnit în biserica baptistã din Brãila
curiozitate, pentru unii nedumerire, iar pentru o parte chiar împotrivire. Dupã ce
Ioan Bododea s-a fãcut bine, a luat legãtura cu tatãl meu cerându-i sã îi explice
ºi lui cele relatate în predica de la Rusalii.
Tatãl meu i-a vorbit despre miºcarea penticostalã care a luat fiinþã ºi în
România, începând din jud. Arad, argumentând aceastã miºcare cu dovezi
biblice. În urma acestor discuþii Duhul Sfânt a lucrat la inima lui Ioan Bododea,
care ºi-a manifestat dorinþa sã ia legãtura cu fraþii penticostali din Arad, care
au trimis la Brãila un grup de credincioºi. Cu acest prilej s-a fãcut o fotografie
unde se pot vedea cei din Arad: Izbaºa Alexandru, Neta Elena, Sida Bradin,
Mariºca Iacob precum ºi cei din Brãila: Ioan Bododea, Tana Ilie, Solomon
Borlovan precum ºi alþii din biserica baptistã din Brãila, care au pus bazele
primei biserici penticostale din Brãila (foto sus).
În perioada când tatãl meu lucra la CFR în jud. Brãila, a luat legãtura cu
Mihai Radu din Galaþi, dupã care, în Galaþi s-a înfiinþat prima bisericã
penticostalã. Tot în acea perioadã a cunoscut ºi pe ªtefan Moscu ºi Stroe
Gheorghe, ei devenind pionieri ai acestei miºcãri în jud. Galaþi, ca urmare s-au
înfiinþat mai multe biserici penticostale dintre care îmi amintesc de comunele
Schela, Lascãr Catargiu ºi altele.
Tatãl meu era mutat cu serviciul în mai multe locuri fãrã ca el sã doreascã
aceasta, dar mai târziu s-a dovedit cã Dumnezeu a avut un plan pe care tata,
atunci, nu l-a înþeles. Dupã ce a fost schimbat cu serviciul din staþia Baldovineºti,
jud. Brãila, în staþia Inoteºti (azi Cricov), jud. Prahova, în jurul gãrii au luat
fiinþã mai multe biserici penticostale, eu amintindu-mi doar de câteva din
comunele Greceanca, Cãrbuneºti, Colceag ºi Valea Cãlugãreascã.
Îmi amintesc cã, în anul 1932 în prima zi de Paºti, au venit în vizitã la noi
fraþi ºi surori din comunele învecinate, pentru o pãrtãºie frãþeascã. ªeful staþiei
care îl urmãrea pe tatãl meu, vãzând grupul care a venit în vizitã, a chemat
jandarmii care au venit imediat ºi împreunã cu ºeful staþiei au vrut sã intre în
apartamentul în care locuiam. Tata i-a întâmpinat la uºã ºi nu le-a dat voie sã
intre zicând: „Jandarmii pot intra, dar fãrã ºeful de staþie, cãruia nu-i permit sã
intre în locuinþa mea”. Au urmat mai multe discuþii în timpul cãrora, fraþii ºi
surorile au avut timp sã ascundã Bibliile ºi caietele de cântãri pe sub dulapurile
din camerã. Jandarmii i-au notat pe cei prezenþi, scopul pentru care au venit,
fãcând chiar o percheziþie, dar negãsind Bibliile ºi caietele de cântãri, ºi nimic
din ceea ce sperau sã gãseascã. Cu toate acestea, toþi cei prezenþi au fost
chemaþi la postul de jandarmi, unde au fost supuºi la presiuni, au fost bãtuþi,
amendaþi ºi purtaþi prin tribunale.
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