Istorie penticostalã

Glasul Cincizecimii
Experienþe cu Duhul Sfânt
în miºcarea penticostalã
din România

P

avel Bochian (1918
– 1996) s-a nãscut la
13 iulie 1918 în comuna Mocrea, judeþul Arad. A
fost botezat în râul Cighier de
Gheorghe Lela, unul dintre pastorii renumiþi ai penticostalismului românesc timpuriu.
Despre botezul sãu cu Duhul
Sfânt, Pavel Bochian povesteºte
urmãtoarele (în autobiografia
publicatã de fiul sãu, Ioan
Bochian):
„Dupã ce am fost botezat cu
apã, am fost însetat dupã
botezul cu Duhul Sfânt ºi am
început sã-l cer Domnului Isus,
prin rugãciune, cum a zis El
(Ioan 7. 37-39). În timp ce stãruiam în rugãciune am citit
articolul «Faptele firii pãmânteºti ºi roada Duhului Sfânt» de
Gheorghe Bradin. Acest articol
a fost pentru mine un îndrumar
spre experienþa botezului cu
Duhul Sfânt (…). În ziua de 23
mai 1934, orele 12 a.m. m-am
rugat Domnului în casa pãrinteascã. Am deschis Biblia la
Psalmul 116 ºi am citit versetul
1: «Iubesc pe Domnul, cãci El
aude glasul meu, cererile mele».
Dupã citirea acestui verset am
zis: «Doamne, de mult cer botezul cu Duhul Sfânt ºi nu l-am
primit. Dacã ai auzit glasul meu
ºi cererile mele, Te rog sã-mi dai
botezul cu Duhul Sfânt».
În timpul citirii psalmului ºi
în timpul rugãciunii am simþit
puterea Duhului Sfânt. El a luat
în stãpânire rugãciunea mea ºi
prin gura mea am început sã
vorbesc mãririle lui Dumnezeu în
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felurite limbi. Mi-aduc ºi azi
aminte cã prezenþa ºi revãrsarea
Duhului Sfânt peste mine a fost
doveditã ºi prin vindecarea miraculoasã a mamei mele în chiar
clipa când eu am primit darul

Pavel Bochian
1918 - 1996
„Împreunã cu
Duhul Sfânt,
Dumnezeu revarsã
iubirea Sa în inimile
celor ce-L primesc.”
Duhului Sfânt. Mama mea era
bolnavã, anchilozatã la pat. Auzind rugãciunea din care a înþeles
cã am fost botezat cu Duhul
Sfânt, s-a vindecat pe loc ºi nu a
mai suferit de reumatism … cât a
trãit.”
Cel ce consemneazã aceste

experienþe spirituale a ascultat el
însuºi aceastã relatare a preºedintelui Cultului Penticostal din România de atunci, din mai 1984,
cu amãnunte uºor diferite, dar am
reprodus versiunea autorului.
Pavel Bochian a fost arestat
în 1938 ºi condamnat pentru
propovãduirea Evangheliei. În
1945, noile autoritãþi comuniste
l-au ameninþat din cauzã cã botezase 104 oameni ca pastor penticostal. El le-a rãspuns: „În anul
1938, în penitenciarul militar din
Timiºoara, am stat în camera 76
cu membrii partidului comunist.
Ei mi-au zis: «Dacã suferim
împreunã, ne vom bucura ºi de
libertate împreunã»”.
Aceastã libertate relativã va
fi folositã de Pavel Bochian, al
doilea preºedinte al Cultului
Penticostal din România din
1962 pânã în 1989. Dupã pensionarea sa din 1990 ºi-a continuat lucrarea ca pastor în Bucureºti. Printre experienþele sale
mai deosebite amintesc douã
vedenii cu Mântuitorul, vorbirea în alte limbi omeneºti necunoscute lui Pavel Bochian, vindecãri divine, exorcizãri ºi
altele.
Funeraliile sale din toamna
anului 1996, cu participarea
unor personalitãþi din þarã ºi
strãinãtate, au dovedit impactul
lucrãrii lui în miºcarea penticostalã românã ºi internaþionalã.
La un an dupã moartea sa,
a apãrut în Editura Privilegiu
o carte autobiograficã cu multe
date din istoria Bisericii Penticostale din România, intitulatã:
„Viaþa unui pastor” (foto).
Dr. VALERIU ANDREIESCU

N.R. Reproducem în pagina
ur-mãtoare un articol al lui Pavel
Bochian apãrut în Buletinul
Cultului Penticostal din septembrie-octombrie 1983.
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