
Epistola lui Mardoheu 27 OCT 2011 

Biserici Penticostale Române din America 
 

În ultimele săptămâni am vizitat mai multe Biserici Penticostale din America 
unde am întâlnit  mii de români. Am rămas profund impresionat de FORTA 
BISERICILOR NOASTRE din America . 
 

Printre bisericile vizitate au fost: 

1. EMANUEL-CHURCH OF GOD Arizona - Pastor Doru Ilioi; 
2. ELIM ROMANIAN PENTECOSTAL CHURCH Phoenix, Arizona - Lider Vasile 

Olari; 
3. MARANATA ROMANIAN PENTECOSTAL CHURCH – Phoenix, Arizona -

Pastor Nelu Filip; 
4. EMANUEL ROMANIAN CHURCH OF GOD - Anaheim,California - Pastor dr. 

Lazăr Gog; 
5. KATELLA FIRST ROMANIAN PENTECOSTAL CHURCH  - Anaheim, California 

- Pastor Dionisie Goia 
6. ELIM TRINITY CHURCH - Sacramento, California -Pastor Mircea Berci; 
7. EMANUEL ROMANIAN PENTECOSTAL CHURCH - Sacramento, California-

Pastor Alin Bob; 
8. ROMANIAN APOSTOLIC CHURCH - Sacramento, California-Pastor Vasile 

Ungureanu; 
9. BETHEL ROMANIAN PENTECOSTAL APOSTOLIC CHURCH - Stanton, 

California Pastor Nelu Prunean; 
10. BETANY ROMANIAN CHURCH - Reading, Pensilvania - Pastor Simion Avram; 
11. BETHEL ROMANIAN PENTECOSTAL CHURCH-Reading,Pensilvania - Pastor 

Ioan Recalo 
12. GRACE ROMANIAN PENTECOSTAL CHURCH - Houston,Texas-Pastor Vasile 

Streangu 
 

Doresc să prezint câteva lucruri care m-au impresionat în mod special 

vizitând bisericile române: 

1. Toate bisericile vizitate au clădiri frumoase, unele dintre acestea dețin 
proprietăți de milioane de dolari. Exemplul efortulului pe care îl fac din punct 
de vedere financiar penticostalii români din America este demn de urmat. 

2. Toate bisericile susțin proiecte în Romania și în multe alte țări din lume. 
3. Toate bisericile au PASTORI  de CALITATE, iar Pastorii Penticostali Romani 

fac eforturi URIAȘE pentru a menține vie CULTURA ROMÂNEASCĂ  în 
America, deși în unele cazuri, tinerii aleg să meargă în bisericile americane. 



4. Toate bisericile îi primesc bine pe cei care vin din țară și sunt oameni de 
calitate. Am rămas uimit de DĂRNICIA PENTICOSTALILOR ROMÂNI. M-am 
întrebat de unde mai au bani să dăruiască vizitatorilor care vin permanent în 
America. Dumnezeu să le înmulțească veniturile și să le binecuvânteze casele și 
familiile. 

5. Toate bisericile au multe formații muzicale și talentul tinerilor este promovat. 
6. Toate bisericile sunt echilibrate,  fiecare categorie de vârstă este bine 

reprezentată în Biserică (copii, adolescenți, tineri, persoane adulte, persoane în 
vârstă) 

7. Toate bisericile sunt CENTRE DE CULTURĂ ROMÂNEASCĂ - iar penticostalii 
au cele mai mari biserici ca numar dintre toate celelalte confesiuni romanesti. 
Exista un HAR SPECIAL AL PENTICOSTALILOR, de aceia aleargă predicatorii 
de la alte culte să prindă amvonul penticostal în America, iar când se întorc în 
țară îi vorbesc de rău pe penticostali. 

As dori sa fac și câteva recomandări personale  penticostalilor 

români din America: 

1. Să se ofere și slujbe în Limba Engleza, pentru ca tinerii să nu mai fie tentați să 
plece la bisericile americane. 

2. Să fie oferite programe de pregătire a liderilor în cadrul Bisericii Locale și apoi 
să fie PROMOVAȚI. 

3. Să li se ofere membrilor oportunitatea de a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta 
se poate împărți biserca pe grupe de părtășie, care se pot  întâlni în case în 
timpul săptămânii. 

4. Să i se propună pastorului principal să predice în fiecare duminică cel puțin la 
una din slujbe. 

5. Să fie pus la dispoziția membrilor  un program de MATURIZARE SPIRITUALĂ. 
6. Să deschideti biserica și pentru persoane de alte naționalități, care doresc să 

participe la slujba în limba engleză. 
7. Să ieșiți dintre zidurile bisericii pentru a avea impact în comunitate prin 

implicarea în proiecte sociale  și prin participarea la evenimente organizate în  
comunitate pentru a va face cunoscuți. 
 
 
Mardoheu 


