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85 de ani de la
înfiinþarea primei
biserici penticostale
din România (2)
PAVEL RIVIª TIPEI
Preºedintele Cultului Creºtin Penticostal

„Ce am auzit, ce
ºtim, ce ne-au
povestit pãrinþii
noºtri, nu vom
ascunde de copiii
lor; ci vom vesti
neamului de oameni
care va veni laudele
Domnului, puterea
Lui, ºi minunile pe
care
le-a fãcut.”
Psalmul 78:3-4

În numãrul trecut al revistei am publicat prima parte a cuvântãrii
pastorului Pavel Riviº Tipei, preºedintele Cultului, cu prilejul aniversãrii
a 85 de ani de la înfiinþarea primei biserici penticostale din România,
acoperind perioada începuturilor din diferite zone ale þãrii ºi evoluþia
bisericii pânã în jurul anilor ‘30.
Continuãm publicarea istoriei penticostale din România pânã la
sfârºitul celui de-al doilea Rãzboi Mondial.

Î

n Bucureºti, printre
primii mesageri oficiali
ai credinþei apostolice,
a fost Danciu Ioan. În anul 1933,
centrul Asociaþiei Religioase Penticostale, condusã de Bradin
Gheorghe, l-a trimis pe fratele
Danciu în Bucureºti, în calitate de
secretar al Asociaþiei ºi reprezentant în relaþiile cu Ministerul
Cultelor.
În acel timp, centrul Asociaþiei era la Lipova, unde se tipãrea
ºi revista „Cuvântul Adevãrului”.
În anul 1936 aceastã revistã nu

Gheorghe Bradin, Pavel Bochian, Trandafir Sandru ºi alþi slujitori, la
Arad,
la un
curs din anul
1954. sãrbãtorii, special pentru pastori ºi familiile lor
Moment
de rugãciune
din timpul
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s-a mai putut tipãri la Lipova ºi
redacþia revistei s-a mutat temporar la Bucureºti. Fratele Danciu
Ioan a preluat redactarea acesteia.
În 1936, singura casã de rugãciune existentã în Bucureºti era
pe strada Drumul Sãrii nr. 45, mai
târziu mutându-se în strada B.
Manolescu nr.13 (cartierul Banu
Manta).
Peste circa 2 ani (1938),
Danciu Ioan a deschis o adunare
în cartierul Bucureºtii Noi, pe
strada Jimbolia, la care au participat familia Oprea, fratele
Romocea ºi alþi credincioºi din
cartier precum ºi câþiva din
comuna Creþuleºti, aflatã la circa
15 km de Bucureºti. Aceastã
bisericã a funcþionat înainte de a
se înfiinþa Biserica din strada
Mãrcuþa, pãstoritã de Vamvu
Alexie.
În 1940 a luat fiinþã, tot pe
strada Jimbolia, o casã de rugãciune în locuinþa fratelui Cojocaru Pantelimon, refugiat cu familia din Bucovina. La aceastã
bisericã a participat ºi Florea
Oprea, astãzi în vârsta de aproape
100 de ani. Biserica s-a mutat
apoi în Calea Moºilor nr. 312
unde a funcþionat pânã la demo-
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larea cartierului în vederea sistematizãrii.
În aceeaºi perioadã are loc
deschiderea unei alte biserici în
Bucureºti, pe Splaiul Independenþei, în casa sorei Ionescu, care
a funcþionat la demisol, având ca
denumire „Ucenicii Domnului
Isus”. Conducãtorul bisericii a
fost Jiloveanu Ion. Biserica a fost
frecventatã de fraþi ca: Nelu Crãciun, Titi Crãciun, Alexie Vamvu,
Oprea Florea ºi alþii, pentru o
vreme, între care ºi Sile Roske,
care a înfiinþat acolo primul cor
penticostal din Bucureºti.
În Maramureºul istoric, în
zona Viºeul de Sus, pe cursul
râului Ruscova existã trei mari
localitãþi cu locuitori de naþionalitate ucraineanã, oameni care au
avut harul de a putea sã-L cunoascã pe Dumnezeu. Miºcarea penticostalã a pãtruns în aceastã zonã
în anul 1934, prin Bucurici Toader zis Baia, care, în anul 1928,
a emigrat în Argentina ºi în 29
august 1931 a fost botezat cu
Duhul Sfânt în Buenos Aires. În
28 august 1934 s-a întors în România. S-a interesat dacã în
localitatea Poienile de Sub Munte
existã ºi alþi credincioºi, în afarã
de ortodocºi. Astfel a aflat cã
existã o grupare de adventiºti. Cu
el s-a mai întors un frate din
comuna Repedea – Bejera Petru,
botezat ºi el.
Într-o zi de sabat a mers la
pãrtãºie cu aceºti fraþi adventiºti.
Când i-a venit rândul sã se roage,
a venit o putere peste el ºi a început sa vorbeascã în alte limbi ºi
sã prooroceascã. Din cei 60 de
membri, un numãr de 15 persoane au fost strãpunse în inimã
ºi i-au pus întrebarea: „Ce sã
facem, frate Toader?” El le-a
istorisit despre calea Domnului ºi
s-a fãcut prima adunare la casa
lui Cucicea Gheorghe, zis Betcan,
unde au participat mai mulþi
credincioºi.
Dintre aceºtia amintim pe:
Cucicea Gheorghe, Tudic Dumi-

Conferinþã ºi masã de dragoste la Arad, în 1953

tru, Tofei Alexa, Caniuca Gheorghe, Tatariu Mihai, Caniuca Miron, Recalã Ilie. Aceºtia, împreunã cu familiile lor, au înfiinþat
prima Biserica Penticostalã din
localitatea Poienile de Sub Munte,
în luna septembrie 1934.
În luna octombrie al aceluiaºi
an s-a fãcut primul botez în apã,
public, pentru ca în decembrie sã
fie botezaþi cu Duhul Sfânt patru
fraþi ºi cinci surori.
Primul pastor al bisericii a fost
fratele Hantig Ioan, iar Cucicea
Gheorghe – diacon. De aici, din
Poienile de Sub Munte, s-a format apoi biserica din Repedea.
Din 1940 s-au adunat împreunã
cu cei de la Poieni, ca mai apoi
sã se desprindã. Apoi au început
adunãri în Pedvesechii, un cãtun
între Ruscova ºi Repedea. Printre
aceºti credincioºi erau ºi câþiva
din Ruscova. Între ei amintim pe
fraþii: Drozd Gheorghe, Drozd
Simion, Drozd Vasile si alþii.
În Þara Lãpuºului, conform
celor mãrturisite de Vlaºin Ioan
ºi Ungur Andrei din Rãzoare,
suntem îndreptãþiþi sã afirmãm cã
în Rãzoare, Ciocotiº, Laschia ºi
Cerneºti se poate vorbi de existenþa credinþei penticostale începând cu anul 1936.
Rãzoare. Dupã primul rãzboi
mondial, încheiat în 1918, unii
s-au întors acasã, printre care ºi
Ioan Pãscuþ, care a primit credin-

þa martorilor lui Iehova. În jurul
anilor 1920 a participat la o mare
adunare a martorilor, care a avut
loc într-o pãdure de lângã Copalnic. Cei adunaþi acolo au fost
prinºi de o mare furtunã în timp
ce se predica. Predicatorul a afirmat cã furtuna era lucrarea diavolului, ceea ce i-a pus pe gânduri
pe ascultãtori, care s-au îndoit de
faptul acesta. In jurul anului 1935
s-a auzit aici de credinþa penticostalã, care era rãspânditã de
misionarii din judeþul BistriþaNãsãud. Cu toate cã trecuserã
câþiva ani de la adunarea din
pãdure, timp în care fratele Pãscuþ
nu a mai participat decât foarte
rar la astfel de întâlniri, din inima
lui ºi a altora nu s-a putut ºterge
dorinþa dupã adevãr ºi adevãrata
cale a lui Dumnezeu. Am putea
spune cã terenul era deja pregãtit
aºa ca era nevoie doar de semãnãtori care sã arunce sãmânþa.
Acest lucru s-a ºi întâmplat, astfel
cã din 1936 putem vorbi de o
bisericã penticostalã la Rãzoare.
Biserica din Ciocotiº a crescut
paralel cu cea din Rãzoare. ªi aici
erau credincioºi martori ai lui
Iehova. Majoritatea acestora au
primit cu bucurie vestea bunã
adusã de misionarii amintiþi,
renunþând la vechiul crez ºi alãturându-se credinþei penticostale.
Câteva nume ale pionierilor
(continuare în pag. 6
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de aici, care au devenit purtãtori
ai mesajului divin - cum ar fi fraþii
Pantea, Barbu Simion ºi Ioanide -,
au fãcut sã rãmânã frumoase
amintiri pentru contemporani.
Biserica din Cerneºti. Odatã cu
Bota Traian, în anul 1938 a primit
credinþa ºi Blaj Petru care, de fapt,
a fost primul care a primit botezul
cu Duhul Sfânt. Dragostea dintâi
îi fãcea pe fraþi sã se adune la rugãciune aproape în fiecare searã.
ªi aici primii creºtini au fost persecutaþi. Într-unul din numerele
ziarului „Tribuna Ardealului”,
tipãrit la Cluj, se specifica faptul
cã în locuinþa lui Bota Traian din
Cerneºti a fost surprins un grup
de credincioºi care, cu uºile încuiate se rugau, aºteptând pogorârea Duhului Sfânt. Pentru aceasta
au fost luaþi de cãtre jandarmii din
comunã ºi duºi din post în post
pânã la Cluj, unde au fost judecaþi
ºi condamnaþi de Tribunalul de
rãzboi. Bota Traian ºi soacra lui au
fost condamnaþi la ºase luni de închisoare, pentru cã erau proprietarii casei în care au fost prinºi,
iar fratele Blaj Petru la trei luni
de închisoare.
Valea Someºului, zona Codrului ºi Chioarului. Biserica din
Sãlsig poate fi denumitã biserica
mamã din aceastã zonã, iar bisericile din Tulghieº ºi Asuaju de
Sus, fiicele ei mai mari. Se poate
afirma cã pe aceste meleaguri credinþa este rezultatul lucrãrii directe a Duhului Sfânt, care a trezit la viaþã bisericile baptiste ºi
mileniste existente în Sãlsig pe
atunci.
Iatã cum s-au petrecut lucrurile. În anul 1935, în Sãlsig era o
bisericã baptistã care funcþiona din
anul 1930. Aceastã bisericã era
frecventatã ºi de pãrinþii fratelui
Zah Gheorghe. La 15 august
1935 a venit la Sãlsig un frate pe
nume Matei, originar din pãrþile
Bucovinei, ulterior stabilit la
ªomcuþa Mare. În timpul predicii
au fost folosite urmãtoarele cu6
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vinte, bine întipãrite în mintea
copilului Zah Gheorghe: „fraþilor
am gãsit credinþa cea adevãratã,
care se numeºte Biserica Viului
Dumnezeu, botezatã cu Duhul
Sfânt. În aceastã bisericã nu poþi
intra dacã ai sãvârºit pãcate,
fiindcã Duhul Sfânt te descoperã.
Credincioºii acestei biserici au o
mare sãrbãtoare numitã Rusaliile.
Ei se strâng din mai multe pãrþi,
se roagã ºi primesc botezul cu
Duhul Sfânt, însoþit de vorbirea
în limbi”.

PRIGOANA SUB
REGIMUL
ANTONESCIAN
Atitudinea duºmãnoasã ºi
prigonirea dusã împotriva credincioºilor penticostali a culminat în
intervalul dintre cele douã rãzboaie mondiale. Mulþi credincioºi
au fost închiºi în temniþe, condamnaþi la mulþi ani de închisoare.
Când a început cel de-al doilea
rãzboi mondial, au fost trimiºi în
linia întâi pe front ºi nu s-au mai
întors acasã niciodatã. Casele de
rugãciune au fost vandalizate ºi
distruse.
În tagma prigonitorilor erau
judecãtori, primari, jandarmi si
preoþi. Chiar ºi în închisoare, penticostalii erau trataþi mai aspru ca
ceilalþi deþinuþi. De exemplu, în
închisoarea din Sânicolaul Mare,
judeþul Timiº, erau puºi în celule
pline cu excremente. Cele mai
importante ziare de atunci „Dimineaþa” ºi „Adevãrul” erau scandalizate de persecuþia religioasã
a penticostalilor, subliniind aici în
mod deosebit implicarea clerului
ortodox.
Cea mai asprã ºi neagrã perioadã a persecuþiei a fost în timpul dictaturii mareºalului Ion Antonescu (septembrie 1940 – august 1944).
- La 17 septembrie 1942,
Voicu I. Rusin din comuna Lascãr
Catargiu a fost condamnat la 25
de ani de închisoare pentru cre-

Mãrturisire de credinþã din 1933

dinþa penticostalã. Închisoarea în
care zãcea susnumitul a fost bombardatã în ziua de 24 august 1944
ºi acesta ºi-a pierdut viaþa, lovit
de schije.
- Michiticiuc Frant ºi Bosovac
Ivan au fost condamnaþi de Tribunalul Cernãuþi la 15 ani de închisoare pentru cã au refuzat sã
renunþe la penticostalism. Soþia
lui Bosovac Ioan era ºi ea condamnatã pentru acelaºi motiv ca
ºi soþul ei.
Au lãsat acasã 5 copii fãrã
nici un sprijin. Au executat doar
2 ani din pedeapsã în închisoarea
din Arad.
- Ardelean ªtefan ºi soþia sa,
Petra, din comuna Grãniceri,
oameni în vârsta de 77 ºi, respectiv, 74 de ani au fost gãsiþi la
rugãciune cu fiul lor, Ardelean
Moise ºi cu Borca Petru ºi au fost
condamnaþi la un an ºi douã luni
de închisoare.
- Pavel Bochian, preºedintele
de mai târziu al Cultului Penticostal a fost arestat ºi judecat pentru
credinþã în anul 1938, când primul-ministru al þãrii era Miron
Cristea, patriarhul Bisericii
Ortodoxe.
În anul 1938, Szaday Sandor,
conducãtorul asociaþiei baptiºtilor
independenþi, îi cere lui Gheorghe
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Bradin sã se uneascã cu ei pentru a scãpa de
persecuþii, întrucât asociaþia lor era recunoscutã
legal. Szaday Sandor nu a fost sincer, ci, dimpotrivã, a urmãrit alte scopuri. Atunci
Gheorghe Bradin a luat legãtura cu Iacob Iosif,
preºedintele comunitãþii baptiste de la Arad,
considerat un bun credincios ºi om deschis colaborãrii. Aºa s-a ajuns la o înþelegere de unire.
Majoritatea penticostalilor nu au fost de acord
cu acest act, mai ales cã li s-a cerut sã semneze
niºte declaraþii de renunþare la unele din practicile penticostale, ci, dimpotrivã, au preferat
sã sufere prigoana oricât de asprã era.
La foarte scurt timp, dupã ce o fracþiune
dintre penticostali au trecut la baptiºti, mareºalul Antonescu, prin decretul 9270 din 28 decembrie 1942 a scos în ilegalitate ºi asociaþiile
religioase baptistã, adventistã ºi a creºtinilor
dupã Evanghelie, interzicându-le.
În oraºul Danzig, din Polonia, a luat fiinþa
o ªcoalã Biblicã. Aceastã ºcoalã l-a avut ca
profesor pe binecunoscutul teolog Donald Gee
din Anglia. Unii emisari ai ºcolii, vizitând
România, au provocat o sciziune în sânul bisericii penticostale din þara noastrã. O parte dintre
pastori ºi biserici, în frunte cu Ioan Bododea
ºi Bodor Eugen s-au desprins de restul miºcãrii,
diavolul folosind astfel încã o strategie pentru
a frâna amploarea deosebitã luatã de dezvoltarea bisericii penticostale.
În ciuda divizãrii, Duhul Sfânt era la lucru
ºi, în jurul anilor 1938, Macarie ªtefan se
întoarce la Dumnezeu în þinuturile Olteniei ºi,
dupã ce ia contact cu fraþii penticostali, misioneazã în aceastã zonã predicând cu putere
doctrina Botezului cu Duhul Sfânt. Prin el se
întoarce la Dumnezeu ºi Vamvu Alexie din
Cleanov, ce avea sã deþinã slujbe importante
în conducerea Cultului Penticostal.
În oraºul Braºov se mutã, din Ardeal,
fratele Opreanu Nicolae, în casa acestuia deschizându-se prima bisericã penticostalã din
zonã, în anul 1940.
Arestãrile ºi judecãþile credincioºilor de
cãtre curþile marþiale s-au þinut lanþ. Mulþi credincioºi au fost închiºi, mergându-se pânã la 25
ani de condamnare, iar unii nu s-au mai întors
niciodatã acasã. Antonescu pregãtise un proiect în vederea deportãrii penticostalilor în Transnistria (teritoriu între Nistru ºi Bug).
Din fericire acest plan nu a ajuns sã fie pus
în aplicare, pentru cã a venit ziua de 23 august
1944, când pentru România începe o nouã
etapã în toate segmentele vieþii ei, inclusiv în
cel religios.
(va urma)

Viorel Ciornei ºi David Ianoº, diaconi, ºi prezbiterul Bisericii
Penticostale „Elim”, din Gura Humorului, au oficiat un botez
noutestamental în 7 octombrie 2007.
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