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1. Penticostalism, ecumenism şi persecuţie 

4.1. Apariţia mişcării penticostale moderne  

4.2. 4.1.1.Charles Fox Parham şi Şcoala biblică “Betel” 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a existat o adevărată 

mişcare spirituală care căuta apropierea de Dumnezeu. Această mişcare spirituală a apărut în 

mijlocul Bisericii metodiste, purtând numele de Mişcarea Sfinţeniei. Unele biserici locale ale 

acestei mişcări aveau în denumirea lor termenul “penticostal”, arătând prin aceasta importanţa pe 

care o acordau lucrării Duhului Sfânt în Biserică şi dorinţa de a avea o credinţă cât mai apropiată 

de cea a apostolilor. Aceste persoane căutau pe Dumnezeu dintr-o inimă sinceră, cu o lepădare 

totală, mărturisind că ei simt că ceva se va întâmpla negreşit şi cât de curând. Evenimentul pe 

care ei îl aşteptau l-au numit “o revărsare specială de har”. 

Parham şi-a început cariera de lucrător creştin în Linwood, Kansas, ca păstor locţiitor în 

Biserica Metodistă Episcopală. De la metodism a primit şi apoi a susţinut învăţătura unei sfinţiri 

totale ca a doua lucrare a harului. În anul 1890, Parham a intrat în contact cu elementele mai 

radicale ale “Mişcării Sfinţirii”, adoptând şi doctrina vindecării prin credinţă ca parte a 

“răscumpărării”. El a slujit şi în mişcarea “botezului cu foc” iniţiată în anul 1895 de Benjamin 

Hardin Irwin, care la rândul său urma ideile lui John Fletcher, care părea să vorbească despre o 

experienţă care urma sfinţirii şi pe care o numea “botezul dragostei arzânde”. Parham a respins 

ideea unei emoţii extreme, dar nu şi ideea unei “a treia experienţe”, a unui “botez cu Duhul Sfânt 

şi cu foc”. 

După anul 1895 Parham ieşit din rândurile Bisericii Metodiste Episcopale şi a adoptat o 

atitudine anti-denominaţională, pe care şi-a menţinut-o pentru tot restul vieţii. 

În anul 1898, Parham a avut iniţiativa şi a slujit la deschiderea unei case în care urma să  

se adune bolnavi şi infirmi, pentru a se ruga să fie vindecaţi, după exemplul lui Alexander 

Dowie, care înfiinţase “Sionul” în Illinois, dar care până la urmă a căzut în extremă susţinând că 

el este profetul Ilie.  Astfel a  fost  înfiinţată “Casa  de vindecare Betel”  în oraşul Topeka,  statul 
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Kansas.  De  asemenea  a  început  editarea  unei  publicaţii  bilunare  numită   Apostolic     Faith 

(Credinţa apostolică). 

Doi ani mai târziu, Parham a deschis o şcoală în apropiere de Topeka, pe care a numit-o 

“Şcoala biblică Betel”. Şcoala a început în octombrie 1900, într-o casă mare, construită  

neregulat, căreia localnicii îi spuneau Stone’s Folly (Prostia pietrei), deoarece cu toate că avea o 

arhitectură grandioasă, ea a rămas neterminată. Aici s-au adunat patruzeci de studenţi din 

“Mişcarea Sfinţeniei”, în singurul an de funcţionare a şcolii. Şcoala avea drept obiective un 

studiu aprofundat al Bibliei şi rugăciunea, şcoala având şi un turn al rugăciunii, unde studenţii 

făceau rugăciuni necontenit. 

O altă preocupare a studenţilor de la această şcoală a fost misiunea socială, prin vizite 

făcute oamenilor din Topeka. 

Cu puţin timp înainte de a deschide şcoala de la Topeka, Parham a mers la Chicago, 

pentru a-l audia pe Alexander Dowie. De acolo s-a dus la Nyack, New York, pentru a-l auzi pe 

A. B. Simpson de la Christian and Mission Alliance şi la Shiloh, Maine, pentru a cunoaşte 

biserica lui Frank Sandford, “Holly Gost and Us” (Duhul Sfânt şi noi). În şcoala lui Sandford era 

o studentă pe nume Jeannie Glassey, care pretindea că vorbea în mod miraculos într-un dialect 

african, prin aceasta înţelegând că este chemată să fie misionară în Africa. În Shiloh, Parham a 

cunoscut pentru prima dată fenomenul glosolaliei, când mai mulţi studenţi au vorbit în alte limbi, 

după mai multe ore de rugăciune. Reîntors la Topeka, el simţea că se mai afla ceva dincolo de 

experienţa sfinţirii, probabil un botez harismatic cu Duhul Sfânt. 

În luna decembrie a anului 1900, Parham a parcurs cu studenţii săi un studiu al 

principiilor majore ale “mişcării de sfinţire”: pocăinţa, convertirea, a doua venire a Domnului 

Isus Hristos, inclusiv sfinţirea şi vindecarea divină. În perioada acestor zile, înainte să plece în 

altă localitate pentru câteva zile, Parham a lăsat studenţilor săi ca subiect de studiu “Botezul cu 

Duhul Sfânt”, cerându-le să descopere care este dovada biblică a botezului cu Duhul Sfânt. La 

reîntoarcere le-a cerut studenţilor să prezinte concluziile studiului lor, toţi ajungând la concluzia 

că această dovadă este “vorbirea în alte limbi”. Ei au dedus această concluzie din cele patru  

ocazii despre care relatează cartea Faptele Apostolilor, când vorbirea în limbi a însoţit botezul cu 

Duhul Sfânt. 

Convinşi fiind că au ajuns la aceste concluzii în urma unei interpretări corecte a  

Scripturii, Parham şi studenţii săi au petrecut o noapte de rugăciune, noaptea dintre 31 decembrie 
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1900 şi 1 ianuarie 1901. În acea noapte, o studentă pe nume Agnes N. Ozman i-a cerut lui  

Parham să-şi pună mâinile peste capul ei şi să se roage pentru ea, pentru a primi botezul cu  

Duhul Sfânt, însoţit de dovada vorbirii în limbi. Potrivit mărturiilor, după miezul nopţii, în prima 

zi a secolului al XX-lea, domnişoara Agnes Ozman a început să vorbească în limba chineză.  

După această experienţă Agnes Ozman nu a putut să vorbească în limba engleză timp de trei zile, 

iar când încerca să comunice în scris scria tot în limba chineză. 

Acest eveniment, care nu este prima manifestare de acest gen, nici măcar în perioada 

foarte apropiată, este de regulă privit ca marcând începutul mişcării penticostale moderne în 

America. În acest caz era pentru prima dată (cel puţin în epoca modernă), când vorbirea în alte 

limbi era privită ca semn precis şi singurul evident al botezului cu Duhul Sfânt, chiar dacă au mai 

existat experienţe ale vorbirii în alte limbi în acea perioadă. 

În zilele următoare şi ceilalţi studenţi au experimentat botezul cu Duhul Sfânt, însoţit de 

vorbirea în alte limbi, chiar şi Parham a avut această experienţă. 

În scurt timp, vestea despre ce se întâmpla la Stone’s Folly a ajuns pe paginile ziarelor  

din Topeka şi Kansas City. Reporteri, translatori ai guvernului şi experţi în lingvistică au cercetat 

acest fenomen. De asemenea agenţiile de ştiri au mediatizat şi discutat mult acest “fenomen”. 

 

4.2.2. William Joseph Seymour 

Apoi, Parham a închis şcoala de la Topeka şi a început un turneu de patru ani, prin  

diferite localităţi, răspândind doctrina penticostală. La sfârşitul anului 1905, la rugămintea unor 

prieteni, el s-a stabilit la Huston, Texas, unde a deschis o şcoală asemănătoare cu cea de la 

Topeka, denumită “The Bible Training School” (Şcoala de pregătire biblică). Această şcoală a 

funcţionat numai câteva luni, dar a avut un aport foarte mare la răspândirea  doctrinei 

penticostale, deoarece la această şcoală a studiat, influenţându-i viaţa radical, William Joseph 

Seymour, apostolul din strada Azusa. 

William Joseph Seymour, un afro-american născut în Louisiana în anul 1870, s-a stabilit 

în Texas la o vârstă fragedă.  Educat ca baptist, el a adoptat concepţiile “mişcării sfinţirii” după  

ce s-a mutat la Indianapolis, în anul 1895, unde a frecventat o biserică metodistă episcopală de 

culoare, înainte de a intra în contact cu “mişcarea sfinţeniei”. Apoi, între anii 1900-1902 

Seymour a participat la cursurile şcolii lui Martin Wells Knapp, “God’s Bible School” (Şcoala 

biblică a lui Dumnezeu), din Cincinnati, unde a ajuns la o înţelegere mai profundă a teologiei 
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“mişcării sfinţeniei”. În Cincinnati, el s-a alăturat unei biserici “Church of God” “reformate”, 

cunoscută şi sub denumirea “The Evening Light Saints”, având sediul la Anderson, Indiana. 

Această biserică, care refuza să păstreze o evidenţă a membrilor, era deschisă oamenilor de orice 

rasă. 

În anul 1903, el s-a reîntors în Houston pentru a da de urma câtorva rude, despre care nu 

mai ştia nimic. Aici a început să predice în biserica locală, de culoare, a „mişcării sfinţeniei”. 

Auzind de noua şcoală a lui Parham, Seymour s-a decis să o frecventeze. 

Concepţiile discriminatorii din acea vreme nu-i îngăduiau lui Seymour, care era de 

culoare să frecventeze şcoala lui Parham. Totuşi, marea lui dorinţă de a participa la cursuri, l-a 

determinat pe Parham să-i permită să participe la orele de studiu biblic. Deoarece legea le 

interzicea celor de culoare să stea în aceeaşi încăpere cu albii, Parham i-a îngăduit lui Seymour  

să stea în hol şi să-i audieze prelegerile prin uşa deschisă. Timp de mai multe luni, Seymour a 

auzit noua teologie penticostală de la profesorul său Parham. A aflat astfel că „mişcarea 

sfinţeniei” greşise susţinând că sfinţirea era şi botezul cu Duhul Sfânt; ultima era o „a treia 

experienţă”, separată în timp şi distinctă în natura ei de „binecuvântarea a doua”. Sfinţirea îl 

curăţa şi îl purifica pe credincios, în vreme ce botezul cu Duhul Sfânt aducea o mare putere de 

slujire. 

 

4.2.3. Strada Azusa 

Viaţa religioasă a oraşului Los Angeles era dominată de Joseph Smale, păstorul unei 

biserici baptiste foarte mari, care purta numele de “Biserica Noului Testament”. O a doua mare 

personalitate religioasă a fost Phineas Bresee, care a fondat “Biserica penticostală Nazarineană”, 

în anul 1895. El a venit de la metodişti, pentru că simţise un fel de comoditate spirituală, care 

trăgea spre formalism. Numărul nazarinenilor a crescut foarte repede, deoarece puneau cu 

precădere accentul pe sfinţire. 

Neely Terry, care locuia în Los Angeles a venit la şcoala lui Parham din Huston. Aici l-a 

cunoscut pe Seymour. Când s-a reîntors la Los Angeles a aflat că familia ei, împreună cu câţiva 

prieteni, fuseseră excomunicaţi din “The Second Baptist Church”, biserică a unor oameni de 

culoare, pe motiv că se declaraseră în favoarea experienţei sfinţirii, promovată de “mişcarea 

sfinţirii”. Astfel stând lucrurile, ei au înfiinţat o mică misiune a “mişcării de sfinţire” ai cărei 

membri erau de  culoare,  sub auspiciile  “Southern California Holiness  Association”,  o grupare 
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condusă de doamna Josephine Washburn şi J. M. Roberts. Misiunea a ales-o apoi pe doamna 

Julie Hutchins ca pastor al grupului. 

Când domnişoara Terry s-a reîntors la Los Angeles, a recomandat ca mica congregaţie să- 

l invite pe Seymour să vină pentru a ocupa funcţia de pastor. Seymour a acceptat invitaţia şi a 

venit la misiunea din Los Angeles în februarie 1906. 

Când şi-a rostit prima predică în această biserică, Seymour şi-a ales ca şi text al predicii 

Fapte 2:4, şi a declarat că vorbirea în limbi era dovada biblică a primirii botezului cu Duhul  

Sfânt, deşi până la acel moment el nu experimentase încă acest lucru. Pastorul, doamna Julia 

Hutchins, după ce s-a consultat cu J. M. Roberts, preşedintele “Southern California Holiness 

Association”, a ajuns la concluzia că această învăţătură era contrară denominaţiei lor, şi în seara 

următoare a încuiat uşa bisericii, pentru a nu-l lăsa pe Seymour să intre. 

Seymour, ne având unde locui şi nici bani pentru a-şi plăti găzduirea, a fost invitat în casa 

lui Richard Asbery, cu toate că acesta, în acel moment nu accepta învăţătura lui Seymour. El a 

început să predice în salonul familiei Asbery, situat pe strada Bonnie Brae la numărul 214. 

Rugăciunile au continuat timp de mai multe zile în casa familiei Asbery, până în noaptea de 9 

aprilie 1906, când Seymour şi alţi şapte au căzut la podea în extaz religios, vorbind în limbi. 

Vestea despre cele ce s-au întâmplat în strada Bonnie Brae s-a răspândit cu repeziciune în 

împrejurimi, deoarece noii botezaţi, entuziasmaţi, ieşeau pe veranda din faţa casei pentru a-şi 

continua întâlnirile. 

În scurt timp ei au ajuns la un număr atât de mare, încât au luat o magazie cu chirie pe 

strada Azusa la numărul 312. Aici a fost cândva o biserică africană metodistă, iar apoi a fost 

transformată în grajd, de unde se puteau cumpăra cai şi trăsuri. Clădirea a fost renovată, pentru a 

putea continua întâlnirile. Aici au stat peste trei ani şi jumătate. Seymour a păstorit noua biserică 

formată ca peste noapte până în 1929. După moartea sa, soţia sa a continuat munca până când 

Frank Bartleman a preluat conducerea. 

Dar, pe cât este de adevărat că în strada Azusa se petreceau lucruri minunate, adevărate 

manifestări ale Duhului Sfânt, pe atât este de adevărat că s-au strecurat şi manifestări negative. 

La un moment dat Seymour şi-a dat seama că nu poate stăpâni situaţia. El a scris 

învăţătorului şi iniţiatorului său în materie de credinţă penticostală, Charles Parham, cerându-i 

sfatul şi chemându-l la Los Angeles. 
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Înţelepciunea, experienţa şi calităţile de conducător ale lui Parham ar fi putut ajuta foarte 

mult lucrarea din strada Azusa. Parham a dat însă prioritate chemării insistente a unor prieteni  

din oraşul Sion (Illinois), unde lucrurile se împotmoliseră datorită pretenţiei lui Dowie că el ar fi 

profetul Ilie. 

Parham era considerat singura persoană capabilă să risipească confuzia ce se ivise şi să 

clarifice unele lucruri. În fine, Parham a ajuns şi la misiunea de pe strada Azusa, unde s-a 

confruntat cu atitudinea unor extremişti şi fanatici. În loc ca acest pionier al mesajului penticostal 

să fie preţuit şi învăţătura lui acceptată, Parham a fost invitat de către doi bătrâni ai misiunii să 

plece, spunându-i-se că prezenţa lui este de prisos în continuare. 

Alarmat şi umilit, Parham a deschis un nou locaş pentru a repara greşelile ce se făceau în 

strada Azusa. Parham însă a avut puţin succes. Adunările lui s-au ţinut doar câteva săptămâni, în 

timp ce misiunea de la strada Azusa şi-a continuat activitatea aproape trei ani, atrăgând vizitatori 

din aproape toate continentele. 

Parham, dezamăgit, a renunţat în 1907, la poziţia sa de protector al mişcării credinţei 

apostolice “The Apostolic Faith Movement”. 

4.2. Afirmarea şi acceptarea mişcării penticostale 

La început penticostalismul s-a răspândit în clasele mai de jos ale societăţii, dar cu timpul 

avea să acceadă şi în păturile sociale mai înalte ajungând să fie recunoscută şi de celelalte culte 

evanghelice ca fiind o mişcare evanghelică autentică. 

În anul 1943  mai multe denominaţii penticostale americane au  fost  invitate să intre    în 

„The National Association of Evangelicals”. În vremea respectivă se spunea că a fost pentru 

prima dată când o mişcare charismatică a fost acceptată în sânul Bisericii. 

Au fost cel puţin cinci factori care au dus la o cunoaştere mai bună a bisericilor 

penticostale cât şi la acceptarea acestora: 

 Creşterea bisericilor penticostale, acestea având cea mai mare rată de 

creştere în acea perioadă. 

 Accederea penticostalilor în clasa de mijloc. 

 Anumite mişcări ale vindecării divine care au avut drept lideri pe William 

Branham, Jack Coe şi Oral Roberts. Oral Roberts a dezvoltat, începând din 

1950, şi o lucrare de pionierat în dezvoltarea televiziunii creştine. 
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 Asociaţia „The Full Gospel Business Men” fondată în anul 1953 de Demos 

Shakarian. Această grupare propovăduia o Evanghelie a bunăstării, sănătăţii 

şi vorbirii în limbi. 

 Activitatea lui David du Plessis, supranumit Mr. Pentecost. El a organizat la 

Zurich în 1947 prima conferinţă penticostală mondială. El a fost o 

personalitate ecumenică participând ca observator chiar şi la conciliul 

ecumenic Vatican II fiind excomunicat pentru aceasta de organizaţia 

Assemblies of God  în anul 1962. 

4.3. Mişcarea charismatică (neopenticostală) 

Gerald Derstine pastor al bisericii menonite Strawbery Lake din Ogema, Minnesota a fost 

botezat cu Duhul Sfânt şi a vorbit în limbi spre sfârşitul 1954, în biserica lui reproducându-se o 

trezire spirituală. El a fost îndepărtat din funcţia sa de pastor şi a început o lucrare carismatică 

independentă în Florida. 

Părintele Richard Winkler din Wheaton, Illinois. În anul 1956 păstorea „The Wheaton’s 

Trinity episcopal Church”, când a fost condus de un laic metodist spre experienţa botezului cu 

Duhul Sfânt. I s-a permis să păstorească în continuare biserica recomandându-i-se moderaţie. 

În anul 1950 Dennis Bennett era preotul bisericii episcopale „St. Mark” din Van Nuys, 

California. În anul 1959 împreună cu mai multe persoane din parohia sa a experimentat botezul 

cu Duhul Sfânt. Tulburarea produsă pe data de 3 aprilie 1960 când el a încercat să explice 

bisericii această experienţă l-a determinat să demisioneze. Apoi a primit să păstorească Biserica 

Anglicană „St. Luke” din Seattle, Washington, în acel moment biserica aceasta fiind pe punctul 

de a fi închisă. Din acest moment timp de peste 20 de ani aici au primit botezul cu Duhul Sfânt în 

medie 20 de persoane pe săptămână, ei provenind din medii catolice, metodiste, presbiteriene, 

baptiste, luterane şi episcopaliene. 

Data de 3 aprilie 1960, ziua în care Bennett a încercat să explice experienţa sa de tip 

penticostal bisericii pe care o păstorea, iar apoi pentru că nu a fost înţeles a demisionat din  

funcţia de păstor al Bisericii „St. Mark”, este considerată momentul naşterii mişcării harismatice 

moderne. 
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Practic în anul 1960 existau în orice denominaţie creştină persoane care experimentaseră 

vorbirea în alte limbi, dar nu mărturiseau acest lucru de teamă că nu ar fi fost pe placul 

conducătorilor bisericii. 

Publicaţia Christianity Today din data de 13 Sept 1963 scria că: „Din întregul Stat 

Montana numai un pastor luteran american nu a cunoscut experienţa vorbirii în limbi.” 

În anul 1964, păstorul luteran din America, Larry Christenson, a iniţiat un turneu în 

Germania aprinzând aici scânteia tezirii neopenticostale atât în rândul catolicilor cât şi în rândul 

protestanţilor. 

4.4. „Al treilea val” 

Peter Wagner, profesor la The Fuller Theological Seminary a lansat sintagma „al treilea 

val” în anul 1983, definind un grup din care şi el făcea parte. Aceştia, deşi vorbesc în limbi, nu 

acceptă denumirea de penticostali sau harismatici. 

Spre deosebire de penticostali şi charismatici ei consideră că nu există o experienţă 

distinctă numită botez cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi fiind unul din multele daruri pe care 

un credincios le poate avea. 

4.5. Ecumenismul 

Procesul de divizare în noi confesiuni care a caracterizat dezvoltarea protestantă de după 

Reformă, a început în secolul al XIX-lea să facă loc unirii confesiunilor creştine. Diferitele 

alianţe apărute între confesiunile creştine în secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX au dus 

la apariţia unor mari organizaţii cu caracter ecumenic. 

Astfel 350 de reprezentanţi ai bisericilor protestante şi ortodoxe, reprezentând 150 de 

culte din 44 de ţări s-au întrunit la Amsterdam în anul 1948 înfiinţând „Consiliul Mondial al 

Bisericilor” cu sediul la Geneva. „Consiliul Mondial al Bisericilor” este format dintr-o adunare 

care se întruneşte odată la şapte ani, un comitet central care se întruneşte anual, un secretariat 

administrativ şi diferite comisii care lucrează la problemele majore care stau în faţa organizaţiei. 

După cea de-a patra întrunire de la Uppsala (Suedia) din anul 1968, „Consiliul Mondial al 

Bisericilor” a adoptat o orientare de stânga din punct de vedere social, economic şi politic, 

concentrându-se spre o salvare pământească, fizică, nu spirituală. La o întâlnire care a avut loc în 

anul 1973 la Bangkok, Tailanda, s-a discutat tema „Mântuirea azi”, mântuirea fiind    interpretată 
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ca fiind procesul de umanizare a societăţii, care are drept scop eliberarea omului de toate formele 

de opresiune şi crearea unei noi societăţi pe pământ. Astfel, la a cincea întrunire de la Nairobi 

(Kenia) din anul 1975 au fost sprijinite programele revoluţionare ale gherilelor nemilitare. 

Tot  în  anul  1948  şi tot  la  Amsterdam,  cu  două  săptămâni  înaintea  primei  întâlniri a 

„Consiliului Mondial al Bisericilor”, a fost înfiinţat „Consiliul Internaţional al Bisericilor 

Creştine”, o organizaţie care uneşte confesiuni creştine conservatoare cu scopul de a se opune 

liberalismului teologic şi de a dezvolta spiritul evanghelic internaţional. 

Alte organizaţii ecumenice sunt „Conferinţa Bisericilor Europene”, care s-a constituit la 

Nyborg (Danemarca) în anul 1959, având sediul la Geneva, şi „Conferinţa creştină pentru pace”, 

care s-a organizat în anul 1958, având sediul la Praga. 

4.6. Epoca martirilor 

Chiar dacă mulţi dintre creştini nu conştientizează acest fapt, secolul XX poate fi şi a fost 

numit de unele statistici misionare „Secolul martirilor”. Se apreciază că mai mult de 200.000.000 

de creştini suferă persecuţie şi discriminare în fiecare zi. În acelaşi timp numărul martirilor 

creştini este foarte mare. 

Religiile naţionalizate sunt cele mai mari şi adesea cele mai crude surse de persecuţie, cea 

mai persecutantă religie de pe glob fiind islamismul. De asemenea în Asia există o agresiune în 

creştere faţă de creştinism. Înainte de anul 1990, guvernele comuniste ateiste erau o  sursă 

serioasă de persecuţie pentru creştinism, aceasta reducându-se odată cu scăderea numărului 

ţărilor comuniste. 

Dar în aşa-numitele ţări libere, democratice, se dezvoltă tot mai mult o nouă modalitate  

de persecutare a creştinismului autentic. Sub sloganul „drepturilor omului” în lumea „civilizată” 

s-a ajuns la o situaţie în care o minoritate (religioasă, naţională, sexuală) poate persecuta 

majoritatea. Astfel, pe faţă se vorbeşte despre pluralitate, dar prin faptul că o anumită minoritate 

ar putea fi jignită se impune tot mai mult interzicerea propovăduirii întregului mesaj al 

creştinismului, cerându-se Bisericii reevaluarea unor puncte de vedere „depăşite”, prin aceasta 

urmărindu-se o nivelare (sau chiar atrofiere) a gândirii şi a credinţei. 
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Istoria Bisericii Penticostale din România 

1. Începuturile 

Despre locul şi anul în care au apărut primii penticostali în România există mai multe păreri. 

Potrivit unor opinii recente penticostalismul ar fi fost prezent în 1915 la Surducul Mic din jud. 

Timiş sau în 1918 la Vicovul de Sus din jud. Suceava. Informaţii mai certe avem despre existenţa 

unor credincioşi penticostali între saşii din jud. Sibiu, în localităţile Dârlos şi Curciu, prin anii 

1919-1921. 

Totuşi, grupul de la care credinţa penticostală s-a răspândit în toată România a apărut în 1922, 

în localitatea Păuliş, din judeţul Arad. Promotorii acestui grup au fost soţii Gheorghe şi Persida 

Bradin, care au aflat despre credinţa penticostală de la români imigraţi în SUA şi care au ţinut 

legătura cu Pavel Budean, evanghelist penticostal din SUA, de origine română. 

În 1924, Pavel Budean vine în România şi oficiază primul botez penticostal în apă, pe data de 

16 octombrie, zi în care sunt botezate 16 persoane. Totodată, pe la sfârşitul anului 1924, este 

depusă la Ministerul Cultelor prima cerere de recunoaştere sub denumirea de Cultul Baptist- 

Penticostal, fiind semnată de cei 50 de credincioşi majori existenţi. Răspunsul negativ dat de 

Ministerul Cultelor, prin Decizia nr. 5734/29 ianuarie 1925, este primul document oficial în care 

se vorbeşte despre existenţa penticostalilor în România. În mod paradoxal, prin publicarea ei în 

presa vremii, decizia a contribuit foarte mult la propagarea credinţei penticostale în toată ţara. 

După publicarea acestui document, Gheorghe Bradin a primit multe scrisori şi chiar vizite din 

partea unor persoane necunoscute de el, care erau interesate de noua credinţă. 

Deoarece următoarele cereri adresate Ministerului Cultelor au avut parte de acelaşi răspuns, în 

contextul în care în estul ţării, zona Galaţi – Brăila, a apărut un număr însemnat de credincioşi, s- 

a încercat o nouă strategie pentru obţinerea recunoaşterii din partea statului. Aceasta consta în 

înfiinţarea unei asociaţii care să aibă altă denumire, din care era exclus termenul penticostal, o 

altă conducere, necunoscută ministerului, şi un alt centru. În cazul în care această nouă asociaţie 

ar fi fost recunoscută, celelalte biserici penticostale din ţară ar fi urmat să adere la ea. Astfel, în 

1929 a fost depusă o nouă cerere de recunoaştere sub denumirea de „Biserica lui Dumnezeu 

Apostolică”, cu sediul central în Brăiliţa, o periferie a Brăilei. Răspunsul autorităţilor a fost 

evaziv, iar în 1930 Ministerul Cultelor, descoperind că „apostolicii” sunt de fapt penticostali 
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după cum rezultă din Ordinul nr. 93114/1930, care a dispus închiderea caselor de rugăciune 

penticostale. 

În perioada interbelică, penticostalii au fost intens persecutaţi de autorităţi, fiind bătuţi crunt 

de jandarmi, ori de câte ori erau surprinşi adunându-se la rugăciune. Învinuirile care  li  se 

aduceau erau că sunt bolşevici sub acoperire sau că reprezintă o încercare străină de a dizolva 

naţiunea română. În această perioadă au existat şi martiri. În 1927 Partenie Pera, din Lipova, jud. 

Arad, a decedat după cinci săptămâni de suferinţe, în urma unei bătăi cu lanţul la tălpi, primite de 

la jandarmi. Cristian Gavrilă din Bilca, jud. Suceava, a murit tot în urma unei bătăi primite de la 

reprezentanţii autorităţilor în 1935. Revista „Cuvântul Adevărului” din martie 1937 menţionează 

că un credincios penticostal întemniţat, al cărui nume nu este menţionat, a murit în decembrie 

1936. 

2. Dezorganizarea şi reorganizarea penticostalilor din România (1938-1947) 

Datorită înăspririi persecuţiei, începând cu anul 1938, s-a realizat un compromis, prin faptul 

că penticostalii au aderat la Asociaţia Independentă Baptistă, iar mai târziu la Uniunea Baptistă 

din România, organizaţii recunoscute de stat. Totuşi, mulţi credincioşi penticostali nu au acceptat 

această unire, fiindcă vedeau în ea o lepădare de credinţă. 

În perioada regimului antonescian, chiar şi situaţia celorlalte culte evanghelice, recunoscute  

de statul român, baptişti, adventişti şi creştini după Evanghelie, avea să se înrăutăţească. Astfel, 

în decembrie 1942 a apărut Decretul-Lege nr. 927, semnat de mareşalul Ion Antonescu şi de Ion 

Petrovici, ministrul Cultelor, prin care cele trei confesiuni evanghelice erau desfiinţate,  sub 

motiv că, prin legăturile lor cu Anglia şi SUA, ele contribuiau la dizolvarea unităţii naţionale a 

românilor. Cu acest prilej, s-a dispus deportarea în Transnistria a credincioşilor aparţinători 

acestor culte, fapt care nu a mai avut loc, deoarece spre sfârşitul anului 1942 armatele române şi 

germane din Rusia erau în defensivă. Totuşi, mulţi penticostali, împreună cu alţi evanghelici, au 

fost condamnaţi în această perioadă la câte 25 de ani de închisoare. Voicu Rusin din com. Lascăr 

Catargiu, azi Schela, jud. Galaţi, moare în 1944, deoarece închisoarea unde era întemniţat pentru 

credinţă a fost lovită de o grenadă. 

Persecuţiile au durat până în 1945, când penticostalii din România se reorganizează, 

formându-se trei asociaţii care au primit recunoaştere provizorie din partea statului: 

1. Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală, care constituia curentul principal; 
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2. Un grup care purta acelaşi nume, la care se adăuga şi cel de Creştini Botezaţi cu Duhul 

Sfânt; aceştia se desprinseseră de curentul principal în 1931, diferenţa majoră fiind nepracticarea 

actului spălării picioarelor la Cina Domnului; 

3. „Ucenicii Domnului Isus”, grup care a apărut înainte de al Doilea Război Mondial, 

incluzând majoritatea credincioşilor din Bucureşti şi împrejurimi. 

Chiar şi în această perioadă de criză pentru penticostalismul românesc, numărul credincioşilor 

s-a dublat. Astfel, dacă în 1938 în România erau 7 270 penticostali, în 1945, după ieşirea din 

Cultul Baptist, numărul se ridica la circa 15 000, iar în 1950, la aproximativ 32 000. 

3.   Penticostalii din România în timpul regimului comunist 1948-1989 

Deoarece statul comunist era dispus să accepte numai un singur cult penticostal, cele trei 

grupări s-au unit în prima parte a anului 1950, iar la 14 noiembrie 1950 a fost recunoscut prin 

decret Cultul Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Odată cu 

recunoaşterea, Ministerul Cultelor a susţinut federalizarea cultelor evanghelice, după model 

sovietic, pentru a le putea urmări şi influenţa mai uşor. Astfel, se formează Federaţia Cultelor 

Evanghelice, din care făceau parte cele patru culte evanghelice recunoscute: penticostal, baptist, 

creştin după Evanghelie şi adventist. Realizarea unirii nu a fost uşoară, din cauza pluralismului 

care caracterizase mişcarea penticostală până la acel moment, nu doar în România, ci şi în alte 

ţări. 

O altă condiţie a recunoaşterii era şi crearea unui statut de organizare şi funcţionare pe placul 

comuniştilor. Drept urmare, din statutul anterior a fost eliminată însăşi referirea la scopul  

Bisericii Penticostale: „să propovăduiască Evanghelia, să înveţe şi să cultive în viaţa membrilor  

ei morala creştină în cea mai apropiată poziţie de Evanghelia Domnului Isus Hristos, precum şi 

de învăţăturile lăsate în scris de Sfinţii Apostoli. Coloseni 1:28”. Se mai fac şi alte ajustări, prin 

eliminarea referirilor la şcoala duminicală şi la serviciile divine de peste săptămână şi prin 

introducerea precizării că serviciile divine vor avea loc duminica şi la sărbătorile legale. Demnă 

de remarcat este şi precizarea din primul articol al noului statut, potrivit căruia Cultul Penticostal 

se angajează că nu va avea legături de colaborare cu nicio organizaţie din străinătate, în condiţiile 

în care art. 41 din Decretul nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor, care reglementa 

această relaţie, prevedea limitarea legăturilor internaţionale la cadrul religios. 



14  

Noul statut introduce o formă de organizare centralizată, astfel că numărul filialelor cultului 

este redus de la 17, cât avea gruparea penticostală principală înainte de unire, la 5 (art. 10). Mai 

târziu, numărul filialelor va fi redus la trei. Prin desfiinţarea filialelor Cluj şi Bucureşti, au mai 

rămas filialele Arad, care se întindea până la Constanţa, Oradea, respectiv Suceava. Adunarea 

generală a cultului era compusă din doar 45 de delegaţi numiţi de filiale (art. 17), care alegeau 

dintre ei un Consiliu Bisericesc format din 15 persoane (art. 20). 

Cu toate că a primit recunoaştere din partea statului, iar atât Constituţia (1948/art. 27;  

1952/art. 84; 1965/art. 30) cât şi Decretul 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase 

din România, garantau libertatea religioasă, iar Codul penal prevedea pedepse pentru îngrădirea 

acesteia, pe toată perioada dictaturii comuniste activitatea Cultului Penticostal s-a desfăşurat sub 

controlul, de multe ori abuziv, al aşa-numiţilor „inspectori de culte” din cadrul Ministerului 

Cultelor, transformat ulterior în Departament al Cultelor. 

Astfel, nimeni nu putea fi botezat în apă fără acordul împuternicitului de culte, acest act fiind 

interzis de regulă persoanelor care nu erau născute în familii de credincioşi penticostali. De 

asemenea, trebuiau obţinute aprobări pentru serviciile de căsătorie. Nimeni nu putea fi pastor sau 

student al seminarului teologic, după aprobarea înfiinţării acestuia în 1976, fără aprobarea 

Departamentului Cultelor. Legitimaţiile de pastor erau emise numai cu avizul Departamentului, 

iar împuterniciţii de culte controlau activitatea financiară a bisericilor. 

Deşi aprobase recunoaşterea Cultului Penticostal în 1950, Ministerul Cultelor a continuat să 

aibă obiecţii serioase cu privire la Mărturisirea de credinţă, încercând să elimine din text  

referirile la botezul în Duhul Sfânt, la darurile Duhului Sfânt, la vindecări divine, la slujbele 

duhovniceşti în comunitate, la post etc. Cultul Penticostal fiind considerat cel mai „mistic” dintre 

cultele evanghelice, s-a încercat temperarea manifestărilor harismatice prin influenţarea 

pastorilor, prin cenzurarea publicaţiilor şi prin unele articole de presă calomnioase. 

După mai mult de cinci ani de la interzicerea tipăririi revistei „Vestitorul Evangheliei”, în  

1953 s-a obţinut aprobarea pentru publicarea „Buletinului Cultului Penticostal”. Revista trebuia 

să conţină articole elogioase la adresa regimului comunist cu ocazia unor sărbători, precum  

1Mai, 23 August, Luna prieteniei româno-sovietice, Ziua republicii,  Unirea  principatelor 

române, iar mai târziu ziua de naştere a lui Nicolae Ceauşescu. Consecinţa a fost că niciun număr 

din „Buletinul Cultului Penticostal” nu a scăpat neafectat de propaganda comunistă, deoarece 

alinierea la   ideologia de stat era o condiţie pentru a trece de cenzură. Publicarea fiecărui 

n u m ă r
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de revistă religioase se putea face doar cu acordul Departamentului Cultelor, tot aici fiind  aprobat 

şi tirajul. Cenzura era aplicată la Direcţia Presei şi Tipăriturilor care trebuia să-şi dea acordul 

pentru difuzarea materialelor publicate. Când, în octombrie 1953, un pasaj din articolul de pe 

prima pagină a „Buletinului Cultului Penticostal” a deranjat, autorităţile au dispus distrugerea 

integrală a tirajului revistei din luna respectivă şi retipărirea ei cu modificările de rigoare. 

Din perspectiva amestecului Securităţii în problemele interne ale cultului, anii 1955-1964 au 

fost cei mai grei. Astfel, prin implicarea împuterniciţilor de culte, la al doilea congres al cultului, 

ţinut la Bucureşti în 1-2 iunie 1956, delegaţii au fost manipulaţi pentru a renunţa la alegerea în 

funcţii de conducere a unor persoane considerate de autorităţi ca indezirabile. Pe această listă se 

aflau Alexie Vamvu, Trandafir Şandru, Pantelimon Cojocariu şi Dumitru Zamfir. Peste doi ani, 

Alexie Vamvu şi Trandafir Şandru aveau să fie demişi din funcţiile de pastori. Ulterior, atât ei, 

cât şi Cristian Vasile Roske aveau să-şi piardă statutul de membri ai bisericilor din care făcuseră 

parte. 

Începând cu primii ani ai deceniului al şaptelea, statul a luat o serie de măsuri energice 

împotriva confesiunilor neoprotestante, urmărind reducerea ratei de creştere numerică a acestora. 

Astfel, statul comunist a impus aşa-numita „arondare a bisericilor”, adică retragerea autorizaţiei 

de funcţionare unor comunităţi penticostale mai mici, membrii acestora fiind transferaţi unor 

biserici mai mari, supraaglomerate şi aflate la distanţe mari. Tot în această perioadă mulţi pastori 

au fost demişi, iar celor rămaşi li s-a impus un sector de activitate mai mare, care urmărea 

suprasolicitarea lor. 

De asemenea, s-a trecut la „reglementarea serviciilor religioase”, care puteau fi oficiate numai 

sâmbătă seara, după ora 18, şi duminica, până la ora 14. O altă acţiune a fost „simplificarea 

serviciilor religioase” prin desfiinţarea orchestrelor, a fanfarelor şi chiar a corurilor. 

În această perioadă, prin atragerea la o relaţie de colaborare cu Securitatea a unor pastori sau a 

unor membri penticostali, s-a încercat chiar destrămarea cultului. Monitorizarea activităţii 

penticostalilor de către Securitate, prin folosirea unor agenturi, a fost permanentă. Regimul 

comunist a acordat o atenţie deosebită supravegherii activităţii penticostalilor, deoarece ei 

reprezentau cultul cu rata de creştere numerică cea mai mare, de două şi chiar de trei ori mai mare 

decât a altor culte evanghelice. Astfel, credincioşii penticostali care deţineau  funcţii  de 

răspundere  în  diferite  întreprinderi  au  fost  marginalizaţi,  fiind  bănuiţi  că  sunt  agenţi       ai 
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Occidentului. În mod special, regimul a căutat îngrădirea ascensiunii persoanelor cu studii 

superioare. 

Mulţi lideri penticostali au fost persecutaţi şi chiar întemniţaţi pentru propagandă religioasă, 

activităţi clandestine şi trafic de biblii şi alte publicaţii religioase. Ioan Jiloveanu a decedat în urma 

unei bătăi primite de la agenţii Securităţii în anul 1948. În anul 1959, Pavel Ciuci din Picleu, 

foarte cunoscut între credincioşi datorită harismelor care se manifestau prin el, a fost condamnat 

la şase ani de închisoare, datorită activităţii sale ca penticostal disident. Eugen Bodor a fost 

condamnat la finele anului 1961 la 5 ani închisoare corecţională, 3 ani interdicţie corecţională şi 

confiscarea totală a averii, deoarece a redactat scrierea Studiu biblic despre darurile Duhului 

Sfânt, pe care a multiplicat-o în zece exemplare. Constantin Caraman a fost condamnat în 1963, 

împreună cu Vasile Gaşpar la patru, respectiv trei ani de închisoare şi confiscarea averii, fiindcă au 

fost surprinşi în timpul unei adunări clandestine organizate la locuinţa lui Nicolae Tudorache. 

Constantin Caraman, Constantin Tarnavschi, Victor Răscol şi Cornel Mihai au fost reţinuţi şi 

anchetaţi timp de patru luni între 23 octombrie 1971-24 februarie1972 datorită implicării avute în 

legătură cu un studiu biblic clandestin organizat la Buşteni în vara anului 1970 şi cu traficul 

clandestin de literatură creştină. Muzicianul şi compozitorul de muzică creştină, Iacob Alecu din 

Sibiu a fost condamnat în anul 1972 la opt ani de închisoare datorită protestelor sale împotriva 

lipsei de libertate din România. Vasile Răscol a fost arestat în vara anului 1974 deoarece a fost 

descoperit în timp ce efectua cu autoturismul personal un transport clandestin de Biblii. A fost 

condamnat la doi ani de închisoare, iar autoturismul a fost confiscat. Constantin Caraman a mai 

fost reţinut la 3 aprilie 1977, împreună cu baptiştii Iosif Ţon, Pavel Nicolescu, Radu Dumitrescu, 

Aurelian Popescu, şi creştinul după Evanghelie, Silviu Cioată. Ei semnaseră protestul intitulat 

Cultele neoprotestante şi drepturile omului în România. Datorită presiunii exercitate de occident, 

la scurt timp, cei şase semnatari au fost eliberaţi. Viorel Lăcătuş, Ioan Samu şi Francisc Paris, din 

Mediaş, au fost condamnaţi la 6 noiembrie 1978 la câte şase luni de închisoare deoarece au 

participat la servicii religioase în comunităţile penticostale din Lugoj şi Timişoara. Ioan Toader 

din Ploieşti a fost condamnat în anul 1981 la cinci ani de detenţie pentru că a distribuit în mod 

clandestin Biblii şi literatură creştină. 

Perioada anilor 1964−1970 a fost mai relaxată, după care sistemul comunist a devenit tot mai 

rigid. În anii 1970-1980, pe fondul creşterii rapide a numărului de credincioşi penticostali, 

autorizaţiile  de  funcţionare  a  bisericilor  se  primeau  tot  mai  greu,  iar  unele  biserici  au fost 
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demolate, cum sunt cazurile bisericilor din Câmpia Turzii, Bistriţa şi chiar biserica de pe strada 

Crângaşi din Bucureşti, al cărei păstor, în vremea respectivă, era chiar preşedintele Cultului 

Penticostal,  Pavel  Bochian.  Motivul  invocat   avea  legătură  cu  existenţa  unor  proiecte     de 

„sistematizare” a oraşelor. 

O caracteristică a activităţii penticostalilor din perioada comunistă a fost şi apariţia grupărilor 

disidente, ivite nu doar din cauza unirii de către statul comunist a celor trei grupări penticostale 

existente după al Doilea Război Mondial, ci şi pe fondul îngrădirii manifestărilor harismatice de 

către Securitate şi Departamentul Cultelor. În general, disidenţa era o modalitate de protest 

împotriva compromisului dintre confesiunea penticostală instituţionalizată şi statul comunist. 

Uneori grupurile disidente, care minimalizau importanţa studiului biblic şi supraestimau 

importanţa lucrării profetice, au ajuns sub influenţa unor prooroci falşi, care promovau teorii 

aberante. 

Unele grupuri penticostal disidente aveau anumite caracteristici comune, cum este cazul 

penticostalilor de ziua a şaptea, care respectau Sabatul, ori al „penticostalilor negri”, care evitau 

hainele colorate, purtând doar îmbrăcăminte de culoare neagră sau culori închise. Alte grupuri au 

încercat să se organizeze şi chiar să obţină recunoaştere din partea statului sub nume precum 

„Comunitatea Apostolică Universală”, „Biserica Apostolică Universală Primară” şi „Fiii 

Domnului”.  Securitatea  încadra  aceste  grupuri  în  categoria  secte  ilegale  numindu-i  pe   toţi 

„penticostali disidenţi”. 

Cea mai eficientă modalitate de a ajuta spiritual comunităţile penticostale în contextul 

regimului comunist a fost semiclandestinitatea. Astfel, persoane care activau în biserici 

penticostale oficiale organizau întâlniri clandestine de studiu biblic sau rugăciune, se implicau în 

transportul de literatură creştină, oficiau acte de cult clandestine etc.. Printre cei mai importanţi 

organizatori ai activităţii penticostale semiclandestine s-au numărat Constantin Caraman, Vasile 

Şandor, Vasile Gaşpar şi Ioan Mihalaş care în 1964 au fost instruiţi în acest scop de pastorul 

luteran Richard Wurmbrand. 

Creşterea numărului de membri ai Cultului Penticostal a fost constantă. Dacă în 1950 în 

România existau aproximativ 30 000 de credincioşi penticostali, în 1989 numărul acestora 

depăşeşte cifra de 250 000 de persoane, membri în aproximativ 1 100 de biserici dintre care 

numai 800 aveau autorizaţie, 300 fiind clandestine. La recensământul din 1992 în România au 



18  

fost înregistraţi 220 033 penticostali, numărul lor crescând, potrivit recensământului din anul 

2002, la 330 486, ajungând la 362 314, conform recensământului din anul 2011. 

De la recunoaşterea Cultului Penticostal de către stat, acesta a fost condus de cinci preşedinţi: 

Gheorghe Bradin (1950-1952), Pavel Bochian (1962-1990), Emil Bulgăr (1990-1994). Pavel 

Riviş-Tipei (1994-2014), Moise Ardelean (2014-prezent). 


