Jubileu arãdean

1922 - 2012
90 de ani de
istorie a
bisericii
penticostale
din Pãuliº,
judeþul Ar
ad
Arad

P

entru aprinderea fãcliei penticostale în
România, Dumnezeu a folosit o
familie modestã de þãrani – Gheorghe
ºi Persida Bradin, din comuna Pãuliº, judeþul Arad.
Pe teritoriul þãrii noastre, dupã unele mãrturii, au
existat focare penticostale încã din anul 1914, dar
meritul celor din Pãuliº a fost cã au înfiinþat prima
bisericã penticostalã din România.
În anul 1922, prin intermediul românilor stabiliþi
în S.U.A., acestei familii i-a parvenit ºtirea cã acolo
existã o miºcare religioasã bazatã pe lucrarea Duhului
Sfânt ºi vindecãri divine.
Sora Persida Bradin era bolnavã ºi nu a gãsit
niciun ajutor la medici, dar a primit de la familia
Petru Andraº o broºurã intitulatã „Adevãrul biblic”,
broºurã ce trata tocmai problema Botezului cu
Duhul Sfânt ºi a vindecãrilor divine. Cele scrise în
broºura de mai sus ºi o scrisoare primitã de la fratele
Budeanu Pavel, un pastor emigrat în S.U.A. în anul
1907, au întãrit deosebit de mult credinþa soþilor
Bradin care au început o activitate intensivã de
rugãciune ºi sfinþire în vederea vindecãrii sorei Persida.

În iunie 1922, în timpul unei rugãciuni, sora
Persida Bradin a fost vindecatã la clipeala ochiului.
Minunea vindecãrii a fãcut ca familiei Bradin sã i
se alãture ºi alte familii ºi la 10 septembrie 1922 s-a
deschis oficial prima bisericã penticostalã care pânã
la finele anului numãra 30 de oameni. Pastorul
acestei biserici era fratele Gheorghe Bradin, iar
secretar fratele Dumitru Stoiu. Biserica s-a adunat
în casa familiei Bradin, situatã în Pãuliº nr. 271.
În anul 1924 a avut loc primul botez în apã,
oficiat de cãtre Pavel Budeanu, venit în vizitã în
România (foto sus). Din cauza oficialitãþilor religioase ºi a autoritãþilor de atunci (care aveau o atitudine împotrivitoare) botezul s-a oficiat în râul Mureº,
noaptea, la orele 23.00, în data de 16 octombrie.
În anul 1924 s-a cerut de cãtre cei 50 de membri
ai bisericii, pe bazã de semnãturã, autorizarea oficialã.
În loc de aprobare, la data de 29 ianuarie 1925, prin
decizia nr. 5734, Ministerul Cultelor comunicã lista
asociaþiilor religioase interzise în România ºi pe
acea listã erau incluºi ºi penticostalii. De aici începe
calvarul pentru biserica penticostalã din Pãuliº:
amenzi, bãtãi, trimiteri în judecatã, condamnãri etc., pânã în
anul 1944, când au apãrut
zorile libertãþii religioase în
România ºi, odatã cu înlãturarea
dictaturii antonesciene, s-au
redeschis porþile bisericilor
evanghelice.
De-a lungul timpului,
pastorii Bisericii din Pãuliº au
fost: Gheorghe Bradin , Ioan
Craºovan, Simion Achim,
Ioan Dorgoºan, Nicolae Giurgiu, Teofil Babuþia, Pavel
Riviº Tipei. În timpul pastoraþiei lui Nicolae Giurgiu, a
fost ordinat diacon fratele
Gheorghe Boºneag, care a
Într-o atmosferã de bucurie, laudã ºi mulþumire, Biserica Penticostalã Betania îºi emigrat în S.U.A.
Actualmente, biserica din
desfãºoarã slujbele în modernul locaº de închinare din localitatea Pãuliº, la nr. 1C.
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