Noua casã de rugãciune a Bisericii
Penticostale Micãlaca - Arad
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n ziua de 17 august a. c. a avut loc inaugurarea noului locaº de
Rugãciune din Micãlaca, Arad. La aceastã sãrbãtoare au participat
peste 1000 de persoane, între care oaspeþi de peste hotare, oficialitãþi, reprezentanþi ai cultelor. Serviciul divin a fost condus de David Mãrgãian,
pastorul bisericii (foto jos, la amvon). Pastorul pensionar Borlovan Cornel,
care a pãstorit biserica timp de 50 de ani, a citit un scurt istoric al bisericii (vezi
pagina 20), apoi au luat cuvântul, pe rând, arh. Gheorghe Seculici (cel care a
realizat proiectul edificiului), ing. C. Craºovan, reprezentanþii bisericilor baptiste ºi adventiste, pastorii Niky Pop ºi George Galiº din SUA, Moise
Ardelean, preºedintele Comunitãþii Regionale Arad. Predica ºi rugãciunea de
consacrare au fost rostite de preºedintele Cultului, Pavel Riviº Tipei
Jurnalul de Arad a consacrat o paginã întreagã evenimentului penticostal.
Sãrbãtoarea a continuat cu o sãptãmânã de evanghelizare (17-24 august)
la finalul cãreia a avut loc un botez în apã, ocazie cu care 16 suflete au încheiat
legãmântul cu Domnul.
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Istorie penticostalã

Scurt istoric al
Bisericii
Penticostale
Micãlaca
Biserica Penticostalã Micãlaca, înfiinþatã în
anul 1923, este a treia bisericã penticostalã din
România, formatã în urma celei de la Pãuliº ºi
Cuvin, jud. Arad.
Primii convertiþi penticostali în Micãlaca au fost
membrii familiei vãduvei Danciu Sofia. Ulterior, la
aceºtia s-au alãturat mai multe persoane care se
adunau într-o camerã pusã la dispoziþie de vãduva
Danciu Sofia, în locuinþa ei de pe strada Renaºterii
nr. 84.
În anul 1928 a fost ordinat ca prezbiter Urlea
Gheorghe, acesta fiind primul slujitor al Bisericii
Penticostale Micãlaca.
Urlea Gheorghe, fiind ºi un bun muzician, a
pus bazele unui cor în anul 1935 ºi a unei orchestre
în anul 1936, activitãþi pe care biserica le-a
promovat de-a lungul vremii.
De-a lungul anilor, am vãzut de multe ori
ocrotirea lui Dumnezeu. Un exemplu ar fi împrejurarea din anul 1932, când comuna Micãlaca a fost
inundatã de Mureº multe zile, pentru a salva oraºul
Arad. Multe case s-au prãbuºit, dar clãdirea în care
funcþiona biserica a rãmas în picioare.
În anul 1946, biserica s-a mutat pe strada
Renaºterii la nr. 29, într-un locaº mai spaþios, unde
a funcþionat doar un an de
zile. Autoritãþile ne-au
rugat sã le cedãm spaþiul,
oferindu-ne în schimb o
parte din clãdirea de pe
strada Renaºterii nr. 2A.
În acest imobil, biserica a
funcþionat 60 de ani, pânã
în data de joi, 14 august
2008.
Urlea Gheorghe a
slujit ca pãstor în Micãlaca pânã în anul 1962, cu
o întrerupere de ºase ani
între 1952 ºi 1958. În anul
1958, când a fost ordinat
pãstor Cornel Borlovan, pe
o perioadã de trei ani a fost
împreunã pãstor cu Stãnuº
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Ilie. Din 1958 ºi pânã în 20 ianuarie 2008, pastor
al bisericii a fost Borlovan Cornel (în medalion).
În cadrul bisericii au mai fost ordinaþi slujitori, unii
din ei slujind în biserica localã, iar alþii în biserici
din þarã sau diaspora. Din 20 ianuarie 2008 a preluat
slujirea ca pastor al Bisericii Penticostale Micãlaca
fratele Mãrgãian David.
Dupã schimbarea regimului comunist, în anul
1990, datoritã creºterii numãrului membrilor
bisericii, s-a pus problema cãutãrii unui loc pentru
construcþia unui nou locaº. În data de 22 aprilie 2003,
Consiliul Municipal Arad a votat concesionarea
cãtre Biserica Penticostalã Micãlaca a terenului pe
care este construit noul edificiu.
Proiectul clãdirii a fost realizat de SC Proiect
SA, sub îndrumarea directã a domnului arhitect
inginer Seculici Gheorghe, iar proiectul structurii
de rezistenþã a fost realizat de inginerul Craºovan
Cornel. Lucrãrile construcþiei au început în data de
9 noiembrie 2004.
Am putea nominaliza persoanele care s-au
implicat în aceastã frumoasã construcþie, dar sunt
foarte multe. Putem spune cã au fost unii care ne-au
sprijinit financiar, alþii cu materiale, cu muncã
voluntarã, cu rugãciune ºi post. Mulþumim tuturor
ºi credem cã Dumnezeu le va rãsplãti celor care au
contribuit, într-un fel sau altul, la realizarea acestei
lucrãri.
Mulþumim Autoritãþilor de Stat ºi celor Locale
pentru sprijinul financiar acordat. Mulþumim atât
fraþilor noºtri din diaspora, cât ºi celor din þarã pentru
cã au fost alãturi de noi în aceastã perioadã.
CORNEL BORLOVAN

