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V.1. MAREA TREZIRE PENTICOSTALĂ DE LA 
ÎNCEPUTUL SEC. XX

Prima „ploaie târzie”

Cunoaștem acum o atât de mare trezire și aceasta a cuprins 
întreaga lume. Aceasta este ploaia cea târzie.1

V.1.1. SUPRANATURALUL ÎN VIZIUNE PRAGMATICĂ

V.1.1.1. PAUPERISMUL, DOLORISMUL ȘI REFORMA

În Biserica antică și în cea medievală interesul față de vindecarea miraculoasă 
nu a dispărut, dar a slăbit pe măsură ce s-a impus viziunea „dolorismului” 
(corespunzătoare pauperismului evanghelic). Părtășia creștinilor cu suferințele 
lui Hristos (prin martiraj și nu numai) este cerută de Scriptură (Rom.8:17 etc.). 
Unora li s-a dat harul de a suferi mai mult decât alții (Filipeni 1:29) sau sunt 
scutiți de suferință pentru că alții suferă în locul lor, ca de pildă apostolul Pavel 
(Coloseni 1:24).

Creștinii evanghelici dinăuntrul și dinafara catolicismului medieval, având ca 
model ilustru pe Francisc din Assisi (un catolic aproape disident) cultivau idealul 
pauperismului (adică al „sărăciei evanghelice”) și pe cel al „dolorismului”: nu doar 
al suferinței produse de boli, ci și de încercări și privațiuni. În mediul monahal 
sau disident se ajungea la autoflagelare. Dolorismul mistic căuta obținerea 
„stigmatelor” (urmele rănilor lui Hristos, pricinuite de piroanele cu care a fost 
răstignit).

Reforma Protestantă a reprezentat o cotitură de la evanghelia pauperismului 
individual și a suferinței împreună cu Hristos spre „viața creștină normală”. În 
măsura în care mistica mai era admirată și chiar practicată de pietiștii puritani 
și luterani, valorile acesteia erau văzute altfel. Astfel, puritanii căutau experiențe 
spirituale ca semne ale mântuirii lor, socotind însă și bogățiile pământești ca un 
semn al harului, adică al predestinării pentru mântuire; sănătatea era privită și ea 
ca un semn în acest sens.
1   George Floyd Taylor, The Spirit and the Bride, sept. 1907.
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Evaluarea pozitivă a trupului, normală în vremea Bisericii Primare, când 
trupul era considerat templul Duhului Sfânt (1Corinteni 6:19), a revenit la 
protestanți, în acord cu umaniștii și cu iluminiștii. În creștinismul medieval 
minunile, inclusiv vindecările miraculoase, fuseseră foarte apreciate, confirmând 
autoritatea Bisericii dar și a unor oameni sfinți, precum Francisc din Assisi și 
Vicente Ferrer. Se ajungea însă ușor la miracole false și superstițioase, combătute 
de Reformatorii protestanți.

Luther și Calvin acceptau, în principiu, vindecările divine ba chiar, cel puțin în 
două cazuri, rugăciunile lui Luther pentru bolnavi au avut ca rezultat vindecarea 
acestora. Asemenea rugăciuni eficiente a făcut și John Wesley, deși promova cu 
multă convingere și tratamentele medicale. Slăbiciunile medicinei din sec. XVIII 
– XIX erau foarte mari, ca să nu mai vorbim de cele persistente în sec. XX, de 
unde și dezbaterea altor mijloace de vindecare.

În gândirea biblică suferința, boala și moartea sunt urmările intrării păcatului 
în lume (Romani 5:12). Apostolul Pavel conchide:

După cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți 
oamenii, tot așa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulți vor fi făcuți 
neprihăniți / se vor face drepți – dikaioi / (Romani 5:19).

Nu este vorba doar de iertarea păcatului, ci și de consecințele păcatului:

Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El 
(Mesia, Hristos) a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile 
noastre” (Matei 8:17).

 Contextul acestei afirmații este clar: Isus tocmai vindecase diferiți bolnavi. 
Biserica Primară era conștientă că soteria (mântuirea, vindecarea) se referă atât la 
păcate, cât și la boli (prin „neputințe” se înțeleg infirmitățile).

V.1.1.2. PRAGMATISMUL NECREȘTIN DE LA NEW 
THOUGHT LA TRANSCENDENTALISM

În sec. XIX, interesul pentru vindecări supranaturale a dus la o sinteză 
magico-filosofico-religioasă care, sub numele New Thought (Noua Gândire), s-a 
prelungit până azi cu mai multe curente. Inițiatorii au fost gânditori americani 
cu renume: Phineas P.Quimby (1802-1866), Ralph Waldo Emerson (1803-
1882), W.Felt Evans, J.A. Dresser, influențați de filosofi ca Platon și Hegel sau de 
teosofi ca Swedenborg. Unii susțin că New Thought a influențat mișcarea biblică 
a vindecărilor prin credință, mai ales o ramură cunoscută azi sub numele de 
Mărturisirea pozitivă (Positive Confesion).

Quimby, un hipnotizator ce-și denumise învățătura sa Știința lui Hristos, a 
vindecat-o în 1862 pe Mary Baker (Eddy – după numele ultimului ei soț) care, 
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pornind de la doctrina acestuia - că toate bolile au cauze mentale - a înființat 
în 1876 asociația panteistă Știința Creștină. Emerson este cunoscut și fiindcă, 
împreună cu H.D. Thoreau, a întemeiat „transcendentalismul”, un curent 
cultural ce exalta autocunoașterea, încrederea în sine și individualismul.

Gândirea pragmatică americană afirma cu forță ideologia umanistă seculară, 
ce-și fixa ca obiective sănătatea, prosperitatea, fericirea, a căror atingere prin New 
Thought și transcendentalism era tratată la Emerson College Oratory din Boston.

 
V.1.1.3. REGENERAREA ȘI ÎNDUMNEZEIREA ÎN VIZIUNEA 
„CONFESIUNII POZITIVE” 

În acest cadru cultural s-a format Essek Kenyon (1867-1948), care frecventase 
colegiul respectiv înainte de a lucra ca evanghelist vindecător baptist, începând 
de pe la sfârșitul sec.XIX. El nu s-a alăturat niciodată mișcării penticostale, fiind 
un precursor al harismaticilor și mai ales al Evangheliei prosperității și sănătății, pe 
care o susține și Derek Prince.

John Lake (1870-1935) nu a frecventat Emerson College, dar influența gândirii 
pragmatice americane l-a făcut un om de afaceri foarte abil, renunțând la o 
pastorație metodistă. Sensibilizat de bolile și morțile din familia sa, s-a dedicat 
carierei de evanghelist vindecător, mai cu seamă din 1898, având experiențe 
cu Duhul Sfânt foarte puternice, culminate prin botezul în Duhul cu semnul 
vorbirii în limbi (1907).

După ce a fost un misionar legendar în Africa (1908-1912), a desfășurat o 
lucrare penticostală independentă cu ecou enorm în domeniul vindecării divine. 
A decedat înainte de a reuși să organizeze un lanț de faith homes (cămine ale 
credinței) pentru vindecarea bolnavilor după modelul german al familiei 
Blumhardt sau după cel elvețian al Dorotheei Trudel, model urmat de J.A. Dowie 
la Chicago.

Ca ucenic al lui Dowie înainte de 1906, Lake nu a urmat doctrinele 
penticostale clasice, fiind revendicat în prezent de mișcarea Mărturisirii Pozitive 
(Positive Confesion) al cărei principiu primar l-a formulat: Omul nu este o creatură 
separată, desprinsă de Dumnezeu, el este parte din Dumnezeu Însuși… Dumnezeu 
are intenția ca noi să fim dumnezei. Omul dinăuntru este adevăratul guvernator, 
omul adevărat, care este un dumnezeu, cum spunea Isus.2

De la Luther și Calvin, protestanții se autodefineau ca, niște „păcătoși socotiți 
neprihăniți”, minimalizând „nașterea din nou”, deoarece continuau să păcătuiască 
și erau conștienți de învățătura din 1Ioan 3:9 (Oricine este născut din Dumnezeu 
nu păcătuiește). Considerarea creștinului ca „dumnezeu” de către John Lake (cel ce 
se pregătise să devină pastor metodist) rezultă din doctrina lui Wesley după care 
în urma sfințirii se ajunge la desăvârșire, adică la eliminarea păcătuirii „cu voia” 
(conștiente).

2   NIDPCM p.992.
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Se lua în serios doctrina înfierii sub forma regenerării spirituale (Romani 8:14-
21, 29-30), întrucât gândirea americană excludea acceptarea formală a teoriei ce 
nu poate fi pusă în practică. John Lake voia să aducă plinătatea lui Dumnezeu în 
orice om, iar cel umplut de Duhul Sfânt să aibă acces la același tip de slujire cu cea 
săvârșită de Isus când umbla pe pământ ca „Dumnezeu în om”.

Se poate vorbi de o versiune apuseană a doctrinei răsăritene despre 
„îndumnezeire” (theosis), cel puțin la fel de mult cât vorbește un L.Lovett despre 
o influență New Thought (godism). Lake a avut o revelație privind lupta împotriva 
diavolului. Deznădăjduit fiindcă-i murea soția, Jennie, a azvârlit în 1898 Biblia, 
care căzând s-a deschis la Fapte 10:38: Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere 
pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau 
apăsați de diavolul…

De aici, Lake a dedus o viziune dualistă (de genul celei afirmate de Ellen 
White) a luptei dintre diavol și Hristos. Totuși, diavolul este doar executorul 
osândei cu moartea din cauza păcatului, păcatul fiind dușmanul principal, măcar 
că tot de la diavol pornește. Răscumpărarea de sub osânda păcatului se datorește 
jertfei lui Hristos. Exorcismul sau „slujba de eliberare” (prin puterea Duhului 
Sfânt) eliberează în contul jertfei lui Hristos și deține locul secund în lucrarea lui 
Hristos, care îl leagă pe diavol (Mat. 12:29; Apoc.20:2).

Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului 
(1Ioan 2:8) - nu pe diavol, ci lucrările acestuia, adică păcatul și 
urmările păcatului. Apoi îl va nimici și pe diavol: pentru ca prin moarte 
să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol (Evrei 2:14). 

Diavolul împlinește, fără să vrea, planul lui Dumnezeu, care întoarce răul spre 
bine, prin harul morții și învierii, până când diavolul va fi aruncat în iazul de foc. 

Dumnezeu deține controlul absolut (Iov 2:10; Plângerile lui Ieremia 3.37-38). 
Pe fondul religiilor din „lumea a treia”, dominate de lupta împotriva duhurilor 
rele, neoharismaticii de azi acordă „slujbei de eliberare” locul principal în lucrarea 
spirituală, pe urmele mișcării Positive Confession. După D.McConnell, aceasta 
este a different Gospel. Evident, războiul spiritual nu poate fi neglijat.3

Un alt aspect american ce va avea succes în „lumea a treia” și în general la 
populațiile sărace va fi ignorarea textelor nou-testamentale care poruncesc 
atât „suferința împreună cu Hristos” cât și lepădarea de bunurile pământești. 
Credincioșii bolnavi ce nu se vindecă fie prin credință, fie prin „slujba de eliberare” 
vor fi priviți cu suspiciune. Renunțarea la bunurile pământești va fi interpretată 
în sensul înlocuirii „stăpânirii” cu „administrarea” acestora. În fond, este vorba 
de contrastul dintre binecuvântări și încercări în viața creștină normală și de 
răspunsuri diferențiate la exigențele lui Hristos, potrivit cu măsura de credință și 
de har primită de fiecare (Romani 12:3; Efeseni 4:7).
3   C.H. Kraft, „Spiritual Warfare: A Neocharismatic Perspective”, in NIDPCM 
2003, p. 1091 – 1096.
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V.1.1.4. SUPRANATURALUL ÎN VIZIUNEA PENTICOSTALĂ 
HOLINESS. MARIA ETTER

În cadrul mișcării Holiness, vindecarea divină a fost asociată cu mântuirea 
deplină și cu sfințirea integrală, spirituală și fizică, idee exprimată concis sub 
forma holiness (houlinis) of wholeness (houlinis), adică sfințenia întregului (duh, 
suflet, trup). Prin aceasta se deosebește „vindecarea Holiness” de mișcările de 
vindecare necreștine (magice, psihologice, religioase). Trecerea de la Holiness la 
mișcarea penticostală pe calea evanghelizării însoțite de vindecări divine, semne și 
minuni poate fi exemplificată prin lucrarea a două evangheliste remarcabile, Maria 
Woodworth – Etter (1844-1924) și Carrie Judd Montgomery (1858-1946).

Maria /mă – raiă/ Underwood, fiica unui fermier din Lisbon, Ohio (care a 
murit în 1856, lăsând o soție cu opt copii), a abandonat școala la vârsta de 12 ani, 
ca să-și ajute mama și s-a convertit la 13 ani, în timpul Trezirii din 1857-1858. În 
timpul războiului civil (1860-1865) s-a măritat cu un invalid de război (mort în 
1892) și a fost cunoscută ca Maria Woodsworth până în 1902, când s-a căsătorit 
cu Samuel Etter (decedat în 1914).

După ce i-au murit cinci din cei șase copii din prima ei căsnicie, Maria a 
studiat Biblia și a avut o vedenie cu lanuri uriașe de grâne căzute în snopi, iar 
Isus i-a spus că la fel vor cădea cei ce se vor converti la evanghelizările ei. Maria 
și-a început lucrarea de evanghelistă la vârsta de 35 de ani, după ce participase la 
o adunare de Trezire Spirituală, organizată de quakerii Holiness în 1879. Inițial, 
Maria făcea parte din United Brethren (o grupare rigoristă pietistă-menonită, 
formată de dunkerii germani și apoi influențată de metodism. În 1884, Maria 
Woodsworth a trecut la winebrennerani (baptiști germani de orientare metodistă 
– a se vedea mai sus IV.A. - 2.4. pentru dunkeri plus menoniți și IV.B. – 6.4. 
pentru winebrennerani, la sfârșitul secțiunii).

Mai întâi Maria a predicat în fața rudelor și cunoștințelor, iar ei au început să 
plângă și să cadă pe podea. Unii s-au sculat și au fugit afară plângând. Maria avea 
să fie invitată de mai multe biserici locale și se vor declanșa prin ea nouă treziri 
spirituale, fiind inițiate și două congregații cu peste o sută de membri. Ea va deveni 
o predicatoare itinerantă pe cont propriu, fără o susținere denominațională, mai 
întâi în Vestul Mijlociu, cuprins între Munții Apalași la est și Munții Stâncoși la 
vest; la nord de fluviul Ohio (cu 12 state, admise în SUA în următoarea ordine în 
anii 1803-1889: Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Michigan, Iowa, Wisconsin, 
Minnesota, Kansas, Nebraska, Dakota de Nord, Dakota de Sud).

Când Maria era în vârstă de vreo 40 de ani, răsunetul lucrării sale evanghelistice 
a ajuns până pe Coasta de Est. La început ea a rezistat îndemnului spiritual pe 
care-l simțea de a se ruga pentru vindecarea bolnavilor, socotind că ar abate-o de 
la misiunea ei de evanghelistă. Apoi a constatat că rezultatele evanghelizării erau 
mult mai mari în urma vindecărilor divine, ca și în urma manifestărilor de putere 
ale Duhului Sfânt. Ea avea să noteze în jurnalul său că la o adunare, mulțimea 
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s-a năpustit în față: Ei au fost aplecați de vântul puterii Duhului Sfânt. Acesta a stat 
pe copiii lui Dumnezeu până când fețele lor au strălucit… Mulți au primit daruri 
sprituale; unii pentru slujire, alții ca evangheliști, alții de vindecare și sute de păcătoși 
au primit darul vieții veșnice.4

La campania evanghelistică de la Hartford, City, Indiana, din ianuarie 1885 
au asistat 20 de reporteri și au apărut relatări despre acest evaniment în The New 
York Times. Avocați și medici veneau să se așeze pe „banca pocăinței” (mourner’ s 
bench) și aveau loc câte 500 de convertiri pe săptămână. Maria preluase învățături 
și practici de la Charles Finney și Asa Mahan, însă „banca penitenților” este 
atestată încă din sec.II d.H., când împăratul roman criptocreștin Filip Arabul 
(244-249) a fost pus să stea acolo de episcopul Vavylas din Antiohia.

Potrivit Mariei, manifestările Duhului nu erau ceva nou, ci doar ceva pierdut 
de Biserică. Ea era mai puțin preocupată de doctrine, decât de dorința ca Duhul 
Sfânt să lucreze. Într-o localitate din vestul statului Ohio avuseseră loc prima dată 
manifestări fizice ale puterii spirituale pe care Maria le-a descris astfel: 

Vreo cincisprezece au venit la altar, cerând îndurare cu strigăte ascuțite. 
Bărbați și femei cădeau și zăceau ca morți. Nu văzusem niciodată așa 
ceva. Simțeam că era lucrarea lui Dumnezeu, dar nu știam cum s-o explic 
sau ce să spun.5

Pastorii și presbiterii de față numiseră fenomenul „Puterea Cincizecimii” 
(Pentecost Power). La adunarea evanghelistică a Mariei la Muncie, Indiana: Zăceau 
cu duzinele de jur împrejur palizi și inconștienți, țepeni și fără viață, de parcă ar fi 
murit.6 În acest caz, Maria sugera o explicație, notând că mulți necredincioși și 
zeflemiști: Au fost cei dintâi ce au căzut sub puterea care ucide (slaying power) a lui 
Dumnezeu.7

Maria pare să fi introdus termenul slain in the Spirit (omorât în Duhul), 
folosit alături de alți termeni: falling under the power (cădere sub putere), resting 
in the Spirit (odihnire în Duhul), overcome by the Spirit (învins de Duhul). Fiecare 
dintre acești termeni sugerează o anumită nuanță teologică a înțelesului, pe care 
fenomenologii seculari îl depreciază, interpretându-l ca „posesiune” sau „transă”.

Este vorba de o manifestare fizică a puterii spirituale, un fenomen mult 
controversat, pe care unii îl imită sau îl ritualizează, iar alții îl resping fie și sub 
forma sa autentică. De aceea, necesită o examinare mai aprofundată. Uneori, cei 
„căzuți sub putere” se scoală cu o mare bucurie și își exprimă emoția râzând, 
plângând și lăudând pe Dumnezeu și chiar vorbesc în limbi. Maria Woodsworth 

4   Wayne E. Warner, The Woman Evangelist, Metuchen, New Jersey; London: The 
Scarecrow, 1986, p.146.
5   Warner, The Woman …p.22
6   Daily News, 25 sept. 1885.
7   Maria Woodsworth – Etter, Miracles, Signs and Wonders, Tulsa, Oklahoma: 
Harrison House, 1984, p.69.
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– Etter pretindea că în adunările sale oamenii au vorbit în limbi de pe la 1890 
și relata că la Saint Louis (Missouri) o tânără a vorbit și a scris într-o limbă pe 
care nu o cunoștea. Pe lângă vorbirea în limbi, Maria a susținut că ea însăși avea: 
darurile de vindecare, de scoatere a demonilor, de a face misiuni și de a avea vedenii.8 
Despre cărțile Mariei redactate de cel de-al doilea soț al ei, Samuel Etter, Vinson 
Synan estima că ar conține cea mai diversă, bogată și fantastică lucrare din întreaga 
literatură penticostală.9 

Această lucrare este în mare măsură confirmată din multe surse. Prin ea însăși, 
„omorârea în Duhul” este o manifestare de putere iar nu o harismă; se asociază 
însă uneori cu diverse harisme. În Ioan 18:6,12 scrie: când Isus le-a zis „Eu sunt”, ei 
(ostașii) s-au dat înapoi și au căzut la pământ … au prins deci pe Isus și L-au legat. 
În acest caz a fost vorba numai de o manifestare de putere. Alteori „căderea sub 
putere” este însoțită de prorociri și viziuni. Balaam definește astfel pe cel „căzut 
sub putere” în Numeri 24:4: Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia 
Celui Atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși.

Prorocirea extatică sau „în transă” a profeților montaniști și în general 
a celor denumiți „spirituali”, mai ales când era însoțită de viziuni, intră în 
categoria overcome by the Spirit, corespunzând în parte „răpirilor” lui Pavel din 
2 Corint.12:2-5. În adunările Mariei, asemenea manifestări ale puterii spirituale 
deveneau accesibile aproape pentru oricine dorea să le experimenteze. Conform 
Mariei, viziunile primite de cei căzuți sub puterea Duhului erau de același tip cu 
vedenia apostolului Petru la Iope (Fapte 10:10-16). Când ei își reveneau, spuneau 
că au văzut cerul și iadul.

Din aceste motive, Maria a devenit cea mai originală promotoare a 
evanghelismului de mase pe vremea aceea. În urma uneia dintre adunările ei din 
1885, poliția locală spunea că nu mai avea de lucru, într-atât se schimbase orașul 
în bine. La altă adunare fuseseră peste 25.000 de participanți, iar înainte ca Maria 
să-și termine mesajul, puterea lui Dumnezeu s-a revărsat peste mulțime și vreo 
500 de persoane au căzut pe pământ.

Începând din 1889, Maria și-a extins lucrarea în Far West, la Oakland, 
California, unde a cumpărat un cort cu opt mii de locuri, ce se vor dovedi 
insuficiente. Atât succesul cât și împotrivirile au fost uriașe. Va fi denigrată cu 
porecle ca „evanghelista transei” sau „preoteasa vindecării divine”. Keneth Hagin 
a susținut mult mai târziu, fără dovezi, că Maria ar fi stat în picioare ca o statuie 
trei zile și trei nopți. Pe o durată mai scurtă, până la două ore, Maria rămânea așa, 
cu brațele ridicate, în adunările sale, având descoperiri profetice, asemănătoare cu 
cele ale vizionarei descrise de Tertullian în tratatul De Anima (a se vedea mai sus: 
I.2.6.2./l.).

8   Maria Woodsworth Etter, Marvels and Miracles; Signs and Wonders, Indianapo-
lis, 1922, p.68-70, apud Vinson Synan Tradiția, p.110, nota 6.
9   Synan, loc.cit.



V.1. Marea trezire penticostală de la începutul sec. XX

9

Cea mai vestită profeție a Mariei, însoțită de o viziune apocaliptică, a fost 
făcută la Oakland în 1890 și a anunțat distrugerea golfului San Francisco de 
un cutremur și de un val tsunami provocat de cutremur. Profeția s-a împlinit în 
1906, când orașul San Francisco a fost distrus de cel mai devastator cutremur din 
istoria americană. Maria nu s-a lăudat niciodată cu această prorocie, împlinită la 
19 aprilie 1906, chiar în primele zile ale Trezirii Penticostale de pe Azusa Street, 
Los Angeles când cataclismul a fost profețit iarăși la 17 aprilie 1906, cum atestă 
un ziar din 18 aprilie.

Cel mai înverșunat calomniator al Mariei a fost, din păcate, J.A. Dowie, cel mai 
de seamă reprezentant al credinței în vindecare prin jertfa de pe cruce. Maria scria: 

Singura lui obiecție era că unii au fost doborâți la pământ de puterea 
lui Dumnezeu în adunările noastre … și a zis că eram în linie cu 
Satan. (…) Am spus oamenilor că … m-am purtat cu el ca și cu un 
frate … să observe cum vom ajunge la capăt și vor vedea că el va cădea 
în dizgrație, iar eu voi fi în viață când el va fi murit.10

J.A. Dowie (1847-1907) va înființa orașul Zion (pretinzând că a restaurat 
Sionul) și a mai pretins că el ar fi Ilie și unul dintre cei 12 apostoli; avea să fie 
destituit, murind de supărare, fără să devină penticostal, deși începuse Trezirea 
de pe Azusa Street. Maria a mai trăit 17 ani și va ajunge printre fruntașii mișcării 
penticostale clasice.

La Oakland, Maria a cunoscut pe Carrie Judd Montgomery și pe soțul ei, 
George, și a rămas prietenă cu ei toată viața. În majoritatea orașelor în care Maria 
a desfășurat campanii de evanghelizare în sec. XIX, presa le-a privit drept cele 
mai importante subiecte de reportaj ale vremii. Maria a trecut cu curaj prin 
mari primejdii, răspândind pe scară foarte larg mesajul mântuirii, vindecării și 
al experienței cu Duhul Sfânt. La Oakland, poliția a încercat s-o protejeze, dar 
pe Coasta de Est a fost arestată și dată în judecată fiindcă ar fi practicat medicina 
fără licență. La procesul din Framingham, Massachusetts, depozițiile martorilor 
apărării au echivalat cu o evanghelizare; între ei a fost și Essek Kenyon.

Maria și-a încetat lucrarea de evanghelistă Holiness în 1905 și s-a întors în 
lucrare în 1912, ca evanghelistă penticostală, la chemarea lui Fred Francis 
Bosworth (1877-1958), el însuși un evanghelist vindecător (un ucenic al lui J.A. 
Dowie, iar în final – al lui A.B. Simpson). Bosworth, devenit pastor penticostal 
la Dallas (Texas) și Maria (Etter, după numele celui de-al doilea soț) au desfășurat 
o campanie evanghelistică și de vindecare divină cu mii de participanți. Unii 
bolnavi veneau de la peste 3 000 km. Un reporter din Indiana scria că vehicule 
de tot felul începeau să se reverse asupra orașului de dimineața devreme. Erau 
vindecați bolnavi de cancer, tuberculoză terminală, surdomuți, iar alții primeau 
botezul în Duhul Sfânt.

10   R. Liardon, God” s Generals, Tulsa, OK: Albury, 1996, p.59-60.
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R.J. Scott, un bogătaș penticostal, a chemat-o pe Maria Etter la Los Angeles, 
unde se stinsese Trezirea de pe Azusa Street. În tabăra de lângă oraș s-au întâlnit 
în primăvara 1913 mii de oameni din toată America la Adunarea Mondială de 
Tabără de la Los Angeles. Adunările țineau toată ziua și aproape toată noaptea, sub 
conducerea Mariei Etter (adunările de dimineață) și a celorlalți lideri ai mișcării 
penticostale, care dezbăteau doctrina antitrinitariană Oneness (socotită de Maria 
drept cea mai mare înșelăciune a diavolului).

La sfârșitul adunării de dimineață, Maria își înălța mâinile spre cer și în clipa 
aceea puterea Duhului Sfânt îi electriza pe toți și mulți erau vindecați: bolnavi 
de artrită, cancer, paralitici, muți și orbi. Un martor ocular, Elizabeth Waters, își 
amintea că-și adusese mama pe un scaun cu rotile iar Maria Etter, the beautiful 
little lady (frumoasa doamnă micuță) i-a cerut voie bolnavei, apoi a lovit-o în 
piept destul de tare, ca un trăznet: paralitica a sărit în picioare și a fugit de jur 
împrejur, săltând de bucurie.

În 1918 Maria și-a stabilit sediul la Indianapolis, unde a construit o casă de 
rugăciune. Acolo, în ultimii ei șase ani de viață a venit și o familie de români. 
Ei fuseseră vizitați de două femei penticostale care se rugaseră pentru fiica lor 
bolnavă de tuberculoză și fiica fusese tămăduită după câtva vreme. Atunci au 
căutat o biserică penticostală și au ajuns în cea a Mariei Etter. O femeie care se 
vindecase miraculos de cancer a vorbit acolo în limbi timp de 28 de minute, fără 
ca Maria s-o întrerupă. Duminica următoare s-a aflat că femeia respectivă vorbise 
românește, o limbă pe care nu o cunoștea.

Dintre cei trei români, numai tatăl știa limba engleză, soția și fiica nu ar 
fi înțeles nimic la adunare, dacă nu primeau un mesaj în limba lor. Această 
întâmplare documentează una dintre cele mai vechi întâlniri cu penticostalismul 
ale românilor americani: cea mai veche, cunoscută, fusese la Philadelphia, prin 
decembrie 1920, iar în 1922 luase ființă biserica penticostală română de la 
Detroit. Cazul de la Indianapolis a avut loc între anii 1918-1924.

Maria Woodsworth-Etter a fost mult apreciată de Smith Wigglesworth și John 
Lake. Ea a fost un model pentru Aimee Semple McPherson și Kathryn Kuhlman. 
Maria a fost unul dintre primii lideri informali ai Assemblies of God. „Căderea sub 
putere” a fost experimentată între alții și de Demos Shakarian și este prezentată 
uneori ca o noutate, stârnind și acum reacții contradictorii.

V.1.2. CHARLES PARHAM. Glosolalia ca semn inițial al 
botezului în Duhul Sfânt. Spre o trezire spirituală globală

For with stammering lips and another tongue will / the LORD / speak to 
this people (Isaiah 28: 11-KJV). Căci cu buze bâlbâite și o altă limbă va vorbi El 
acestui popor (Fidela, ediția III, p.710).
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Evanghelicii radicali din mișcarea vindecărilor prin credință (le spunem așa 
pentru a-i diferenția de fundamentaliști) au reprezentat un curent de tranziție de la 
perfecționiștii Holiness și cei reformați sau anglicani, la Marea Trezire Penticostală. 
Promovarea vindecărilor divine a deschis calea spre restaurarea tuturor harismelor, 
după cum doctrina sfințirii a deschis calea doctrinei despre botezul în Duhul 
Sfânt.

Acești evanghelici radicali erau și ei pragmatici, întrucât porneau de la 
pragmatismul american general sau de la experiențe personale, dar spre deosebire 
de Maria Woodsworth-Etter sau de John Lake, erau înclinați spre dezbateri 
doctrinare, care vor diferenția foarte mult penticostalismul. O astfel de dezbatere, 
cea privind semnul botezului în Duhul Sfânt a dat, de altfel, naștere mișcării 
penticostale moderne.

Lui Charles Parham (1873-1929), un reprezentant al mișcării vindecărilor 
divine Holiness i se atribuie în general repunerea în circulație în 1901 în mod 
destul de aproximativ a doctrinei exemplare a lui Edward Irving despre glosolalie 
ca semn inițial de neclintit (standing sign) al botezului în Duhul Sfânt. Doctrina 
avea să fie redescoperită în mod independent în 1906 în India, însă rolul glosolaliei 
fusese readus în discuție de multă vreme.

A.B. Simpson (1943-1919), fondator în 1897 al CMA – Christian and 
Missionary Alliance (Alianța Creștină și Misionară), fost presbiterian, trecut la 
Holiness, la mișcarea vindecărilor divine și la restauraționismul Latter Rain (Ploaia 
târzie – Ioel 2:23; Iacov 5:7) a fost și un mare promotor al misiunilor „peste mări”. 
Cu vreo zece ani înainte de Parham considera posibilă reapariția darului limbilor, 
referindu-se la cazuri din India și Africa. În 1892 scria despre aplicarea acestui 
dar în lucrarea misionară, mai degrabă decât în botezul cu Duhul Sfânt, întrucât 
Simpson primise un „botez” spiritual Holiness (fără semne externe).

Când, începând din 1907, glosolalia s-a manifestat și în bisericile CMA, 
A.B. Simpson a căutat fără succes botezul spiritual atestat prin vorbirea în limbi 
precum și alte daruri ale Duhului, cum obținuseră prietenii săi. Avea să nege 
glosolalia ca semn inițial al botezului în Duhul, dar nu a negat manifestarea 
harismelor în vremea sa, rămânând deschis față de penticostalism. El fusese pe 
de-a-ntregul pregătit să urmeze modelul de viață spirituală din Faptele Apostolilor, 
luat ca normă pentru a măsura neajunsurile Bisericii de pe la 1900.

Simpson afirma că o deschidere față de calitatea supranaturală a vieții creștine, 
precum în cazul Bisericii apostolice timpurii, era singurul mod de a împiedica 
trecerea bisericii la formalismul convențional. Principiul pragmatismului este că 
adevărul se verifică în practică. Așa cum Eclesiastul a întemeiat existențialismul, 
afirmând „deșertăciunea” sau lipsa de sens a vieții lumești, tot așa Isus Hristos 
a fondat pragmatismul cu principiul cunoașterii după roade. Dacă evaluăm 
roadele, penticostalii și harismaticii sunt în prezent jumătate de miliard, mai ales 
în urma lucrării misionare, iar CMA număra în 1987 2,3 milioane de membri, 
rămânând o denominațiune Holiness tipică, una care nici nu caută, nici nu 
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interzice glosolalia.11 Mișcarea Holiness nepenticostală este actualmente marginală 
în întregime.

Charles Parham fusese și el interesat de rolul glosolaliei însoțite de „semne 
și minuni” în evanghelizarea lumii într-o singură generație, dar fusese tentat și 
de ideea unei a treia experiențe spirituale „botezul cu Duhul Sfânt și cu foc”, 
idee lansată de Benjamin Hardin Irwin în octombrie 1895. Parham a participat 
la mișcarea lui Irwin, deși s-a speriat de manifestările fizice extreme ale puterii 
spirituale, de genul celor de la Cane Ridge și Azusa Street. 

În plus, Parham și Irwin nu înțelegeau încă rolul glosolaliei ca dovadă a 
botezului cu Duhul Sfânt. Nu l-a înțeles nici Daniel Awrey (1869-1913), botezat 
în Duhul chiar cu semnul glosolaliei și al unei „limbi de foc” pe capul său, prin 
1891-1892, după care a primit darul profeției în 1895, a ajuns unul dintre liderii 
mișcării lui Irwin, apoi învățător biblic la Adunarea de tabără a mișcării „Credința 
Apostolică” de la Los Angeles din 1907 și misionar, decedat în Africa.

Cea mai impresionantă manifestare a vorbirii în limbi într-o trezire spirituală 
la sfârșitul sec. XIX a avut loc la Shearer Schoolhouse, lângă Camp Creek, în 
Cherokee County, North Carolina sub conducerea unor predicatori din statul 
Tennessee asociați la mișcarea botezului cu foc. Circa o sută de persoane au „vorbit 
în limbi” când s-au rugat în casa lui W.F. Bryant din Camp Creek. Acest grup, 
condus de W.F. Bryant, s-a unit cu grupul Christian Union din Monroe County, 
Tennessee, datând din 1886. Glosolalia a stârnit contra lor o persecuție cruntă 
în 1896-1902, măcar că nu fusese adoptată oficial. (S-a susținut mai târziu că 
Marea Trezire Penticostală a început în 1896 la Camp Creek.) Această grupare a 
fost nucleul marii denominațiuni penticostale Church of God, Cleveland, Tennessee 
(1908). 

„Vorbirea în alte limbi”, cu scopul de a fi folosită în lucrarea misionară, 
reprezintă xenolalia (vorbire străină – xenos, străin, lalein, a vorbi), o variantă a 
glosolaliei (glossais lalein – a vorbi în limbi), variantă despre care Russell Spitler (de 
la Fuller Seminary, Pasadena) scrie că este cel mai dificil de documentat științific, 
deși cel mai des amintită în mărturii (fără alte probe).12 S-ar putea adăuga că este 
unica formă de glosolalie relatată de martorii creștini, măcar că vorbirea în limbi 
îngerești (1Corinteni 13:1) este singura întâlnită în mod obișnuit ca harismă a 
Duhului Sfânt.

Așa cum consemna Garry McGee, darul „limbilor pentru misiune” a fost 
revendicat de diferiți misionari, precum misionara din India C.M. Reade în 1881, 
Jonathan Goforth, misionar în China, W.P. Buncombe, misionar în Japonia. 
Parham, stabilit în toamna 1898 în capitala statului Kansas, Topeka, unde 
a înființat o „casă de vindecare”, o revistă și apoi o școală biblică, a publicat în 
revista sa, Apostolic Faith (Credința apostolică) în mai 1899, mărturia candidatei 
la misiune Jenny Glassey, plecată în Africa în 1896. Jenny afirma că primise darul 
11   Glen Scorgie în Encyclop. of Religious Knowledge, 1991, p.178.
12   NIDPCM p.675.
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unei limbi africane pentru misiune în 1895, când se afla la Shiloh (statul Maine), în 
comunitatea condusă de Frank Sandford. În aprilie 1900, revista lui Parham anunța 
că o pereche de viitori misionari, „fratele” și „sora” Hamaker erau găzduiți la „casa 
de vindecare” din Topeka, unde se rugau să primească o „limbă pentru misiune”.

Dornic să învețe din experiența altora, Parham avea să viziteze în 1900 
misiunile Holiness și perfecționiste, începând cu cea de la Chicago a lui James 
Alexander Dowie (aflată la apogeu, măcar că nu fondase încă orașul Zion), 
căminul de la Cleveland (Ohio) pentru vindecare Holiness al lui John Walter 
Melone, misiunea lui Stephen Merritt din orașul New York, misiunea lui A.B. 
Simpson de la Nyack (statul New York), Școala baptistă perfecționistă de la 
Boston fondată de Adoniram J. Gordon (care aderase la mișcarea vindecărilor 
divine înainte de a deceda în 1895) și mai cu seamă comunitatea și școala Duhul 
Sfânt și noi (Holy Ghost and Us) de la Shiloh (Maine) a lui Frank Sandford.

La Shiloh, în comunitatea admirată de Parham cel mai mult, el s-a întâlnit 
iarăși cu vorbirea în limbi, pe care Sandford o considera numai un fenomen 
asociat cu trezirea spirituală. Parham avea să conceapă ideea că vorbirea în 
„limbile de misiune” ar fi semnul botezului cu Duhul Sfânt. Întors la Topeka, a 
dat ca temă studenților de la școala sa (înființată în octombrie 1900) să caute în 
Noul Testament semnul exterior ce dovedește botezul cu Duhul Sfânt. După trei 
zile de studiu, ei i-au spus învățătorului că singura dovadă repetată a fost vorbirea 
în alte limbi. A urmat adunarea de rugăciune din noaptea dintre 31 dec. 1900/1 
ian. 1901: o studentă Agnes Ozman a primit botezul în Duhul Sfânt cu semnul 
vorbirii în alte limbi, semn care s-a manifestat fără întrerupere de la 1 la 3 ianuarie 
1901, pretinzându-se că Agnes a vorbit și a scris numai în limba chineză, iar de la 
3 ianuarie botezul cu vorbire în alte limbi a fost primit și de alții, inclusiv Parham.

Parham nu a acceptat alte forme de glosolalie decât „limbile de misiune”. 
Se pare că nu înțelegea posibilitatea manifestării „limbilor îngerești”, fără 
corespondent pământesc. Deși există cazuri credibile de manifestare a „limbilor 
de misiune”, ele rămân excepții – misionarii nu se pot baza în lucrarea lor pe 
primirea darului respectiv. Chiar și în mod incomplet Parham a impus doctrina 
specifică a penticostalismului clasic; botezul în Duhul Sfânt cu semnul inițial 
obligatoriu al vorbirii în alte limbi: limbi pentru profeție, limbi pentru rugăciune 
tainică, limbi pentru zdruncinarea necredinței celor ce le înțeleg. Vorbirea în 
limbi necunoscute se asociază cu harisma tălmăcirii acestora în mod supranatural.

Această doctrină foarte simplă nu explică toate situațiile în care se manifestă 
vorbirea în limbi (glosolalia ca „semn” general accesibil și glosolalia ca harismă 
distribuită restrictiv; glosolalia pruncilor care vorbesc fără greș înainte de a ști să 
vorbească și încă prorocesc; vorbirea în alte limbi înainte de regenerarea spirituală 
și așa mai departe). Era nevoie de o doctrină atât de simplă, înțeleasă de toți, ca să 
asigure expansiunea Marii Treziri Penticostale; bineînțeles, înțelegerea simplistă - 
de pildă, confundarea botezului spiritual cu semnul său - a pricinuit și reacții de 
respingere.
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Data de 1 ianuarie 1901 marchează, de obicei, începutul mișcării penticostale 
conștiente de „penticostalismul” ei. Rolul doctrinar a lui Parham este în general 
recunoscut, dar această mișcare nu a fost fondată de o personalitate umană 
precum Luther, Calvin și John Wesley. 

Unii consideră penticostalismul o „mișcare a Duhului”: „mișcarea fără oameni”. 
Existau deja pe la 1900 niște grupări Holiness care-și spuneau „penticostale”, 
adică „botezate cu botezul de la Rusalii” (Pentecost), așa cum interpretau ele acest 
botez. Penticostalii glosolalici și-au primit numele din partea presei, mai mult în 
derâdere, așa cum păgânii au dat numele de „creștini” adepților lui Hristos.

În jurul revistei bilunare Apostolic Faith (Credința Apostolică) s-a format o 
mișcare neorganizată, avându-l ca lider pe Parham; mai târziu s-au format și alte 
grupări „apostolice”, al căror nume evoca harismele apostolilor. Parham a avut cu 
adevărat succes abia prin „Trezirea de la Galena” din 1903 (tot în statul Kansas). 
Terenul pentru revărsarea Duhului Sfânt a fost însă pregătit prin influența Trezirii 
Spirituale din Țara Galilor (Wales) din Marea Britanie în 1904 – 1905.

Fostul miner Evan Roberts (1878-1951), liderul Trezirii Spirituale din Țara 
Galilor (Wales) din 1904-1905 a fost în primul rând un om al rugăciunii și timp de 
11 ani a „agonizat” în rugăciune pentru o trezire spirituală în Wales. Chiar înainte 
să plece la o școală de lucrători biblici, a trăit prima lui umplere cu Duhul Sfânt. 
Nu se știe dacă a vorbit în limbi, dar a fost copleșit de dragostea lui Dumnezeu 
în felul experimentat de Finney și Moody. La școala biblică a avut cea de-a doua 
experiență: viziunea Trezirii prin Duhul Sfânt și a abandonat școala, plecând în 
lucrare și lăsându-se călăuzit de Duhul în cele mai mici amănunte. Evan Roberts 
a asociat învățături de bază ale Bisericii Metodiste Calvine din Wales cu unele 
influențe ale mișcării de la Keswick, fiind evaluat și ca „pietist mistic”.13

Trezirea velșă (galeză) din 1904-1905 a fost probabil cea mai spontană și mai 
spectaculoasă Trezire Spirituală britanică, având toate elementele harismatice ale 
Trezirilor precedente (aspecte trecute cu vederea în evocările nepenticostale fiind 
socotite prea ciudate; râsul, dansul, lătratul etc.). Cântarea și predicarea cu putere 
supranaturală, fără nicio ordine omenească, exaltau însă pe toți. Jesse Penn Lewis, 
care avea să fie o inamică înverșunată a glosolaliei ca semn al botezului în Duhul 
Sfânt, atesta însă cazul unui pastor olandez venit să vadă Trezirea din Wales și 
care a predicat acolo în limba engleză, pe care nu o cunoștea. Conform ziarului 
Yorkshire Post, velșii tineri care nu cunoșteau limba galeză vorbeau „extatic” în 
limba strămoșilor. Evan cita și el cuvintele profetului Ioel, reluate de apostolul 
Petru:

Voi turna din Duhul Meu peste orice făptură: feciorii voștri și fetele 
voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor 
visa visuri (Fapte 2:18)

13   Encyclop. of Religious Know. 1991, p.115.
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De la început, Trezirea galeză a fost văzută ca introducerea unei Treziri 
Spirituale globale. Evan a proclamat: Lucruri minunate se întâmplă în Wales … 
dar acestea sunt doar un început. Lumea va fi măturată de Duhul Său, ca de un vânt 
puternic care suflă în rafale.14 Inițial, Trezirea din Wales a avut un puternic ecou în 
Marea Britanie. Pocăința a peste o sută de mii de velși, fenomen ce a transformat 
spiritual și moral Țara Galilor, a adus ca participanți la adunările Trezirii galeze 
fruntași de tot felul ai vieții britanice: membri ai Parlamentului, jurnaliști, lideri 
religioși din mișcarea de la Keswick, pe generalul Armatei Salvării, William Booth, 
pe evanghelistul țigan Gipsy Smith (1860-1947), scriitor, cântăreț și ecumenist 
evanghelic și mulți alții. Au participat și oaspeți din Olanda, SUA, Australia și 
Noua Zeelandă.

Presa de limbă engleză cu circulație internațională și comunitățile velșe 
din alte țări au dat Trezirii din Wales un răsunet mondial. Trezirea a pătruns 
în comunitatea galeză din Pennsylvania (SUA) și în grupurile de imigranți velși 
din Scandinavia și Argentina. Creșterea spectaculoasă a bisericilor africane este 
atribuită în mare măsură misionarilor galezi. Din Argentina, Trezirea a trecut 
în alte țări latino-americane. Trezirea din Brazilia din 1905-1912, începută sub 
influența galeză și continuată sub influență penticostală, a fost simultană cu 
Trezirea din Chile. În unele cazuri, Trezirea din Țara Galilor se află doar în raport 
de anterioritate cu Trezirea Spirituală globală de tip penticostal care avea loc în 
acea vreme (de ex. în India sau în Coreea).

Evan Roberts, epuizat psihic de lucrarea sa neîncetată s-a lăsat convins să plece 
din Țara Galilor în Anglia, pentru a se consacra rugăciunii în vederea Trezirii 
Spirituale Mondiale. Dacă ar fi conștientizat rolul vorbirii în limbi ca semn 
inițial al botezului în Duhul Sfânt, E. Roberts ar fi fost considerat „părintele” 
mișcării penticostale globale. Destinul său de „general al lui Dumnezeu” avea să 
fie însă mai degrabă tragic, Evan căzând sub influența negativă a unei scriitoare 
creștine discutabile, Jesse Penn Lewis din mișcarea de la Keswick. După moartea 
ei (1927), a avut o scurtă revenire în lucrare în Wales (1928-1930), când s-ar fi 
rugat pentru vindecări și exorcizări și ar fi practicat profeția. Unii credeau că ar 
fi devenit penticostal, dar se pare că respingea vorbirea în limbi. În final (1931 – 
1951), purta corespondență cu lucrătorii creștini și scria poezii.

Influența Trezirii din Wales a pregătit terenul pentru Marea Trezire Penticostală 
din SUA într-o măsură mult mai mare decât ar fi putut s-o facă lucrarea de 
evanghelist-vindecător a lui Charles Parham. Rolul lui Parham avea să fie acela 
de a furniza „detonatorul” Trezirii și anume – doctrina despre glosolalie ca semn 
inițial al botezului penticostal, doctrină despre care Parham însuși recunoștea că 
se datora lui Edward Irving.

Trecerea de la un „prepenticostalism Holiness” (cu manifestări ale puterii 
spirituale în limitele revivalismului metodist) la penticostalismul autentic a avut 
loc la Los Angeles, California, printre protagoniștii tranziției numărându-se 
14   Blumhofer, The Assemblies …p.20.
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pastorul Joseph Smale (1867-1926) și Frank Bartleman (1871-1936), cronicarul 
Trezirii Penticostale de pe Azusa Street. Amândoi au fost puternic marcați de 
Trezirea din Wales, pe care Smale s-a dus s-o vadă personal, iar Bartleman a purtat 
corespondență cu Evan Roberts. Circulau multe relatări despre Trezirea velșă, la 
care s-a adăugat în martie 1906 o broșură în care Bartleman anunța declanșarea 
ultimei Treziri mondiale.

În Biserica Noului Testament a pastorului Smale de la Los Angeles, vorbirea 
în limbi a apărut la 15 aprilie 1906 (de Paști) și va fi acceptată de pastor, care însă 
nu o va recunoaște ca „semn inițial” al botezului cu Duhul Sfânt. Așa cum avea să 
observe Bartleman, Smale a fost ca Moise, ce condusese poporul la hotarul Țării 
Făgăduite, dar nu a intrat în Țară. (La fel făcuse și Evan Roberts.)

Între timp, Charles Parham își ocultase singur doctrina despre glosolalie ca 
semn inițial al botezului în Duhul Sfânt, propovăduind cu mai mult succes teoria 
fantezistă că popoarele anglo-saxone s-ar trage din populația regatului de nord 
Israel (Samaria), dusă în robie de asirieni prin 722 î.H. (Această teorie avea totuși 
meritul că era diametral opusă antisemitismului.) Invitat la Galena(Kansas) în 
toamna anului 1903, fiindcă o femeie din localitate fusese vindecată miraculos 
prin Parham la Eldorado Springs (Missouri), el a condus acolo o campanie de 
trezire spirituală penticostală. Aceasta nu va declanșa Marea Trezire, eveniment 
ce va avea loc la Los Angeles în 1906, dar a durat luni de zile, cu peste 2000 
de participanți zilnic și cu răsunet în presă, prin sutele de persoane convertite, 
vindecate sau botezate în Duhul Sfânt.

De la Galena, Charles Parham și-a mutat sediul în 1905 la Baxter Springs 
(Kansas) care va fi și centrul final al lucrării sale, de unde a reluat publicarea 
revistei Credința Apostolică. El continua să se deplaseze, după împrejurări, 
dintr-un oraș într-altul. Mișcarea pe care o conducea ajunsese să numere circa 
o mie de persoane. Erau bine organizați în cete cu drapele purtând inscripția 
Apostolic Faith Movement (Mișcarea Credința Apostolică), cu toate că Parham se 
declara antidenominațional.

Ei acționau în partea de vest a statului Missouri, dominată de Kansas City 
(oraș ce se află pe râul Kansas iar nu în statul cu același nume),apoi în estul 
statului Kansas cu alt Kansas City (mai mic, lângă primul) și cu orașul Topeka, 
precum și în statele Oklahoma (la sud de statul Kansas) și Texas (între Oklahoma și 
Mexic) – așadar în vestul mijlociu și în sudul mijlociu al SUA. Când intrau într-o 
localitate defilau cu steagurile lor pe strada mare, cântând imnuri religioase, până 
la locația unde-și țineau adunările în orașul respectiv, ca să-i atragă pe localnici. 
Astfel au luat ființă în aceste orașe „misiunile credinței” pe care Edith Blumhofer 
le considera nucleele mișcării penticostale în formare.

În 1905 Parham s-a mutat temporar la Houston, Texas, unde a început o școală 
biblică. Potrivit lui J.R. Goff Jr., prima mișcare penticostală modernă organizată 
a devenit în primăvara 1906 mișcarea Credința Apostolică. Aceasta s-a constituit 
la Orchard, Texas, în aprilie 1906 (Synan), când începea și Trezirea Penticostală 
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de pe Azusa Street. Parham a oficializat-o printr-o expunere de principii, luând 
conducerea cu titlul de projector (promotor). Principiile promovate de „promotor” 
erau:

• restaurarea, „religiei de odinioară”: credința care a fost dată sfinților odată 
pentru totdeauna (Iuda,3), pentru a se realiza unitatea creștină;

• o experiență a sfințirii, premergătoare botezului cu Duhul Sfânt;
• Botezul în Duhul Sfânt, dovedit prin „vorbirea în alte limbi” (numai 

limbi omenești);
• vindecarea bolilor prin credința că Hristos le-a tămăduit pe cruce prin 

ispășirea păcatelor;
• credința în revenirea apropiată a lui Hristos pentru a întemeia „împărăția 

de o mie de ani” (premilenism);
• experimentarea „trăirii prin credință” (conform lui George Muller);
• dobândirea darurilor Duhului Sfânt.

Pentru conducerea mișcării, Parham a numit directori regionali în trei 
state, Kansas, Missouri și Texas și a ordinat presbiteri care să îndrume lucrătorii 
(ministers) congregațiilor locale. Un exemplu de certificat (Credentials), datând 
din 26 august 1906 și semnat de Parham, confirma pe Howard A. Goss din 
Galena, Kansas ca presbiter ordinat de Mișcarea Credința Apostolică. Goss avea să 
fie unul dintre liderii următori de seamă ai mișcării penticostale.

În primăvara anului 1906 predicatorul negru William Seymour a înființat 
o „misiune a credinței” la Los Angeles, publicând în septembrie 1906 și o 
versiune separată a revistei Credința Apostolică. Parham îl va excomunica, după 
ce încercase, fără succes, să-l îndrume. În vara 1906 mișcarea condusă de Parham 
avea între opt mii și zece mii de aderenți. În dec. 1906, Florence Crawford (1872-
1936), o colaboratoare a lui Seymour, a înființat la Portland (Oregon) o „misiune 
a credinței” desprinsă din cea condusă de Seymour. Astfel „Mother” Crawford 
va deveni „supraveghetoarea generală” (general overseer) a Bisericii Credința 
Apostolică, Portland, Oregon (The Apostolic Faith Church) preluând din 1908 
revista lui Seymour intitulată Credința Apostolică . 

Aceasta este cea mai conservatoare și mai marginală mișcare penticostală 
Holiness, chiar dacă relativ răspândită în SUA și în mai multe țări. În prezent, 
sintagma Apostolic Faith este folosită și în denumirile altor grupări de tip 
penticostal, mai ales din mișcarea antitrinitariană Oneness. Probabil că Parham și-a 
supraevaluat forțele, când a încercat în 1906 să ia conducerea centrului religios 
Zion al Bisericii Creștine Catolice (o mișcare restauraționistă cu o întreagă rețea de 
congregații din Texas până în Canada și pe coasta de Est a SUA, fondate de John 
Alexander Dowie). Dowie căzuse de la putere, înlocuit de către antiharismaticul 
Wilbur Voliva, un intrigant extrem de abil. 

Acesta era cunoscut prin faptul că răspândea adesea zvonuri despre pretinsa 
imoralitate a rivalilor săi. Lucrarea lui Parham la Zion a dat roade incontestabile 
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printre cei ce fuseseră atrași de vindecările miraculoase efectuate prin Dowie. 
Restauraționismul a fost abandonat de urmașii lui Dowie la conducerea Bisericii 
Creștine Catolice (Christian Catholic Church – CCC) iar membrii CCC rămași 
restauraționiști au trecut la mișcarea penticostală. Unii au aderat la Credința 
Apostolică (D.C. Opperman), cei mai mulți vor intra în Assemblies of God (AG), 
alții au dus mesajul penticostal în ramurile CCC din alte țări (Harry Cantel în 
Anglia). După V. Synan, aproape 500 de predicatori proveniți din Zion au trecut 
la penticostalism.15

În casa lui Fred Bosworth din Zion a avut loc în 1906 o adunare condusă 
de Parham la care au primit botezul în Duhul Sfânt însuși Bosworth, John Lake 
și Maria Burgess Brown ce va înființa și va păstori la New York una dintre cele 
mai importante biserici penticostale din SUA implicate în misiunea externă. Prin 
ucenicii lui Parham, mesajul penticostal va ajunge în Africa de Sud, Australia, 
India, Olanda și Elveția. Etta Calhoun, botezată în Duhul Sfânt prin Parham, a 
fost fondatoarea lucrării cu femeile în Assemblies of God.

Împotrivirea antiharismaticilor a fost uriașă. Lui Parham i s-a cerut să se 
delimiteze denominațional de CCC. Ca răspuns, el și-a proclamat lucrarea ca 
nondenominațională și a renunțat în 1907 la titlul de projector al Apostolic Faith 
Movement – AFM (Mișcarea Credința Apostolică). A făcut turnee de predicare în 
bisericile CCC din Canada și Texas. În Texas a avut parte de o înscenare la San 
Antonio fiind arestat pentru un presupus delict de „sodomie” (unnatural ofense), 
rămas nedovedit, dar presa subordonată lui Voliva va da acestui caz un mare 
răsunet, iar lucrarea lui Parham va fi marginalizată.

Parham s-a retras la Baxter Springs (Kansas), mișcarea îndrumată de el 
rămânând cu vreo trei mii de membri și cu revista Credința Apostolică. Chiar 
dacă nu este, neapărat, „părintele penticostalismului”, Parham a fost unul dintre 
promotorii Trezirii Penticostale din sec. XX. Rolul lui a intrat în declin după 1907 
nu doar în urma intrigilor lui Voliva, ci și din cauză că a condamnat Marea Trezire 
Penticostală de pe Azusa Street, care va deveni centrul răspândirii penticostalismului 
în SUA și pe plan mondial, o Trezire despre care V. Synan spunea că stă, direct sau 
indirect, la originea tuturor grupărilor penticostale existente azi.16 De altfel J.R. 
Goff Jr. consideră că Parham a respins penticostalismul.17

S-au adăugat erorile teologice ale lui Parham, în primul rând faptul că nu a 
înțeles că „vorbirea în limbi de rugăciune” nu înseamnă atribuirea unor „limbi 
de misiune”. Parham a avut uneori atitudini rasiste, deși de obicei a fost tolerant 
față de negri. A avut șase copii, o fată și cinci băieți, iar soția lui Sara i-a continuat 
lucrarea. A murit în 1929 din cauza unei boli de inimă, la vârsta de 56 de ani, 
lăsând o mișcare Apostolic Faith (Baxter Springs) cu 5000 de membri. Aceasta s-a 
scindat în 1951, când s-a format Full Gospel Evangelistic Association (FGEA), care 
15   Synan, Tradiția, 2004, p.137.
16   Synan, Tradiția, 2004, p.103.
17   NIDPCM, p.327.
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s-a arătat deschisă față de mișcarea penticostală în general – lăsând pe vechile 
poziții pe Apostolic Faith (Baxter Springs).

V.1.3. WILLIAM SEYMOUR. Marea trezire penticostală de pe 
Azusa Street și răspândirea penticostalismului

William Seymour (1870-1922) este considerat de unii ca adevăratul fondator 
al penticostalismului american, răspândit pe toată planeta în sec. XX-XXI. 
Evident, penticostalismul din această perioadă are origini globale, dar focarul său 
a fost în SUA și nu a avut un singur fondator. Între promotori a fost și Seymour, 
preferat uneori ca american negru, fie pentru a exalta caracterul interrasial al 
penticostalismului, fie pentru a-l deprecia ca, „religie afro-americană”.

În realitate, Seymour a fost liderul Trezirii Penticostale de pe Azusa Street și 
s-a format ca penticostal la școala biblică de la Houston, condusă de Parham, dar 
vocația sa de evanghelist era mai veche. Originar din sudul SUA, dintr-o familie 
de foști sclavi negri ce i-a asigurat o educație școlară elementară, William a ajuns 
în 1894 la Indianapolis, unde s-a alăturat unei biserici metodiste pentru oameni 
„de culoare” (negri, mulatri, amerindieni, metiși și latino-americani) de care s-a 
despărțit fiindcă nu erau nici „premileniști”, nici nu credeau în „revelații speciale”. 

Apoi a experimentat botezul „sfințirii” între „sfinții luceafărului de seară” 
(Evening Light Saints) – Church of God, Anderson, Indiana, o biserică Holiness 
amilenistă și cesaționistă, caracteristici care nu-l puteau mulțumi pe tânărul 
negru. Pe la 1900 Seymour a frecventat God’ s Bible School, condusă de Martin 
Wells Knapp la Cincinnati (Ohio). Nu se grăbea să devină evanghelist și s-a 
îmbolnăvit de vărsat, pierzându-și vederea la un ochi și rămânând cu cicatrici pe 
față, o pedeapsă pentru lipsa lui de râvnă – conform opiniei sale. De aceea, prin 
1902-1903, a lucrat ca evanghelist în Texas, unde avea rude și în Lousiana, statul 
său de baștină.

În 1904-1905, prin călăuzirea Duhului Sfânt, William a ajuns la Jackson 
(Mississippi), ca să fie sfătuit de Charles Price Jones, probabil cel mai remarcabil 
lider negru de atunci al mișcării Holiness din Sud – cel ce va înființa Church of 
God in Christ împreună cu Charles Mason. În 1905 s-a întors în Texas în zona 
Houston, unde a preluat conducerea unei mici congregații de negri wesleyeni 
– Holiness, organizată de văduva Lucy Farrow, bona copiilor familiei Parham. 
Conform lui V. Synan, Lucy Farrow primise botezul în Duhul Sfânt cu semnul 
vorbirii în limbi.18

Văduva Farrow l-a ajutat pe Seymour să cunoască învățătura lui Parham, 
invitat și el să predice în biserica lui Seymour. Lui Seymour i s-a dat voie să 
frecventeze pe furiș dintr-o cameră alăturată, școala biblică de la Houston în care 

18   Synan, Tradiția, 1994, p.93.
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Parham primea numai albi, conform legii din Texas. Apoi, în februarie 1906, 
Seymour a fost chemat să fie pastorul unei comunități de negri Holiness din The 
Pentecostal Church of the Nazarene din Los Angeles. El s-a dus acolo încredințat că 
Dumnezeu l-a ales ca să fondeze o adunare interrasială.

Respins la început ca pastor, din cauza învățăturii lui despre glosolalie drept 
semnul botezului în Duhul Sfânt (învățătură neagreată de Biserica „penticostală” 
a Nazarineanului), Seymour a condus un studiu biblic pentru un mic grup de 
casă. În seara de 9 aprilie 1906 se spune că Seymour și alte șapte persoane au 
căzut în extaz „sub putere”, vorbind în alte limbi. Jennie Evans Moore, viitoarea 
soție a lui Seymour, a primit darul de a cânta în alte limbi. Noua „Cincizecime” a 
continuat trei zile. Grupul de casă se va transforma într-o mulțime ce avea nevoie 
de spațiu.

La 14 aprilie 1906, grupul Seymour a închiriat clădirea unei foste biserici 
metodiste africane pe str. Azusa, nr.312, unde a deschis Azusa Street Mission la 
15 aprilie. La prima adunare au participat circa o sută de persoane. Un reporter 
de la Los Angeles Times, scria că la adunarea de seară din 17 aprilie 1906 lua parte 
o droaie de negri, presărată cu albi. Cât de puțin credibile erau relatările presei 
se vede din faptul că Seymour era perceput de reporter ca un negru bătrân cu o 
privire hipnotică, fără a observa că nu avea decât un singur ochi. 

Reportajul, publicat la 18 aprilie se încheia cu profeția unui vizionar de la 
adunare cu privire la o distrugere groaznică a orașului. Distrugerea orașului a avut 
loc la 19 aprilie 1906, la San Francisco, în urma celebrului cutremur de pe coasta 
de vest a Californiei, simțit așadar, și la Los Angeles. Cronicarul Trezirii de pe 
Azusa Street, Frank Bartleman a venit acolo prima dată joi, 19 aprilie 1906, în ziua 
cutremurului. În cursul săptămânii frecvența era redusă, dar se ajungea la sfârșit 
de săptămână spre un număr de 350 participanți într-un spațiu de 20m/13m, 
cum atesta W.F. Manley în sept. 1906, notând că albii erau vreo trei sute.

Manifestările fizice ale puterii spirituale în adunările de la Azusa Street Mission 
erau de același fel cu cele din adunările de tabără în timpul celui de-al doilea 
revivalism în America în prima jumătate a sec. XIX, cu deosebirea că glosolalia, 
atestată și în adunările amintite, precum și vindecările divine erau acum în centrul 
atenției. Manifestările respective la Azusa nu erau tipice doar pentru taberele de 
rugăciune ale negrilor, cum sugera „metodistul” Parham; ele sunt asociate cu 
Trezirile anglo-americane din sec. XVIII și în general – cu metodismul „primitiv”. 

Asemenea manifestări – sau măcar fenomenele prea emoționale și ciudate 
– sunt respinse nu doar de Parham, ci și de penticostalii clasici actuali, într-o 
măsură mai mică sau mai mare – acceptând de pildă „Trezirea de la Pensacola 
(Brownville)” din cadrul Assemblies of God și respingând pe cea de la Toronto, din 
cadrul „celui de-al treilea val” (ambele în ultimul deceniu al sec. XX).

La Azusa adunarea se desfășura într-un mod absolut spontan cu o tornadă 
de entuziasm emoțional. Predicile, mai degrabă scurte îndemnuri, erau inspirate 
în engleză sau „în alte limbi” cu tălmăcire, indiferent de vârsta, sexul, rasa 
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predicatorului. Dintr-odată Duhul se revărsa peste adunare. Oamenii cădeau 
secerați peste tot, alții dădeau năvală spre „altar” – amvonul reprezentat de o 
grămadă de cutii de lemn, unde Seymour se ruga pentru ei. Mulți strigau sau 
săltau sau cântau în limbi sau tremurau din tot trupul. Cei ce voiau rugăciuni 
speciale pentru Duhul Sfânt sau vindecare mergeau în „odaia de sus”.

Puterile întunericului încercau să-și infiltreze agenții lor, mesmerieni, 
hipnotiști, spiritualiști, ocultiști și alți învățători străini. Despre aceștia, Bartleman 
scrie că erau combătuți mai ales prin puterea rugăciunii care-i silea pe unii dintre 
ei să se retragă. Alți vizitatori, lipsiți de sensibilitate religioasă sau cu prejudecăți 
nu se puteau integra entuziasmului general. Un ziarist ostil s-a convertit totuși 
după ce i s-au dezvăluit „tainele inimii” de către o persoană ce i-a vorbit în limba 
lui maternă fără să cunoască limba respectivă. Chiar Julia Hutchins, liderul 
misiunii ce-l chemase pe Seymour la Los Angeles și apoi îl respinsese, a primit 
până la urmă botezul în Duhul Sfânt cu semnul glosolaliei.

Începând din vara 1906 Trezirea de pe Azusa Street a luat un asemenea avânt 
încât s-a extins nu doar în Los Angeles, ci și în SUA, Canada și Europa. La aceasta 
a contribuit presa: atât articolele înflăcărate ale lui Bartleman în revistele Holiness 
din est, precum God’ s Revivalist, Christian Harvester, Way of Faith, cât și relatările 
presei seculare, din ce în ce mai impresionate. Din sept. 1906 s-a adăugat revista 
pe care misiunea din Azusa Street (ce se revendica de la mișcarea lui Parham, 
preluând numele de Apostolic Faith Mission) a publicat-o, însușindu-și și numele 
Apostolic Faith al revistei lui Parham. Charles Parham promisese acreditarea lui 
Seymour și a misiunii acestuia și a vizitat lucrarea respectivă în oct. 1906.

Parham nu adera la manifestările fizice de putere spirituală cunoscute 
metodismului „primitiv” (precum „rostogolirile și convulsiile” văzute de el la 
Azusa Mission) sau specifice unor mișcări Holiness radicale, precum cea de la 
1890 condusă de R.C. Horner (căderea sub putere, râsul spontan), ca să nu mai 
vorbim de „dansul sfânt”, semnul botezului spiritual în mișcarea Holiness „Stâlpul 
de Foc” a Almei White, cea mai înverșunată contestatară a lui Seymour.

Totuși, Parham nu nega total lucrarea lui Seymour. Chiar și „influențele 
demonice” constatate se reduceau la the massage of the throat (masajul gâtului) 
și the working of the chin (crisparea bărbiei), practicate de vizitatorii ocultiști. 
Parham a predicat de două-trei ori în favoarea stilului său moderat și a fost invitat 
de cei de față să plece. Abia după aceea el a respins cu mare vehemență Trezirea de 
pe Azusa Street, ceea ce i-a dăunat lui însuși.

În schimb, în noiembrie 1906, Azusa Street Mission a fost vizitată de o 
personalitate ce va amplifica pe scară foarte largă mesajul botezului în Duhul 
Sfânt cu semnul glosolaliei. Era vorba de Gaston Barnabas Cashwell (1862-1916) 
de la Pentecostal Holiness Church din statul Carolina de Nord. Așa cum s-a mai 
menționat, denumirea „pentecostal” era deja folosită de grupări Holiness care nu 
erau „penticostale” în sensul popularizat de Parham și Seymour. 
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În mărturia sa, publicată în 2007 în revista Apostolic Faith a Misiunii Azusa, 
Cashwell povestea că a aflat despre botezul în Duhul Sfânt dovedit prin glosolalie, 
citind articolele lui Bartleman. După o călătorie de șase zile cu trenul în timpul 
căreia a postit și s-a rugat, Cashwell a ajuns pe strada Azusa, unde spune că: O 
nouă crucificare a început în viața mea și a trebuit să mor pentru multe lucruri, dar 
Dumnezeu mi-a dat biruința.19

Cashwell nu mărturisea, dar fusese șocat, în calitatea lui de alb din Sud, de 
ideea de a urma învățătura unui pastor negru și de a fi asistat spiritual de negri. 
A vrut să plece, dar nu era ușor s-o facă după ce străbătuse continentul de la est 
la vest. S-a înfiorat când un negru s-a rugat pentru el cu „punerea mâinilor”.S-a 
luptat în rugăciune de duminică până joi; pe când „stăruia” în „odaia de sus”, 
„lumina lui Dumnezeu” a curs peste el mai puternic ca niciodată. A coborât în 
sala de adunare, unde Clara Lum, editoarea revistei, citea despre lucrarea Duhului 
prin țară. Cashwell a început să vorbească în limbi și să laude pe Domnul.

Fiind un nonconformist, ca și Bartleman, vocația lui Cashwell a fost cea de 
evanghelist, deși avea să fie supranumit „apostol al Sudului.”

La 31 dec. 2006 a inițiat adunările de Trezire Penticostală de la Dunn, 
Carolina de Nord, care au durat peste o lună și prin care au devenit treptat 
penticostale denominațiunile Fire – Baptized Holiness Church (supraveghetor 
general J.H.King), The Pentecostal Holiness Church și The Free-Will Baptist Church. 
(Primele două aveau să fuzioneze în 1911, cu numele Pentecostal Holiness Church.)

G.B. Cashwell a predicat despre Cincizecime în biserica locală din Cleveland 
Tennessee a denominațiunii Church of God (proaspăt intitulată astfel în 1907, 
după ce se numise Holiness Church în 1902-1907 și Christian Union în 1886-
1902). Supraveghetorul general A.J. Tomlinson scria în memoriile sale: 

am alunecat de pe scaunul meu … la picioarele fratelui Cashwell. Nu 
știam ce înseamnă o astfel de experiență. Mintea îmi era limpede, dar o 
putere specială înfășura și înfiora în așa fel întreaga mea ființă, încât am 
hotărât să mă predau și să aștept urmările …Pe când zăceam acolo o mare 
bucurie a inundat sufletul meu … Nu am știut niciodată mai înainte ce 
era bucuria adevărată. Băteam din palme fără niciun efort. O, ce șuvoaie 
și valuri de slavă au trecut prin întreaga mea ființă în câteva minute...20 

Tomlinson scrie mai departe că a vorbit atunci în zece limbi pe care nu le 
cunoștea. Toți slujitorii Church of God erau deja botezați în Duhul Sfânt, mulți 
dintre ei din 1896. Doctrina despre botezul cu Duhul Sfânt, dovedit prin 
glosolalie a fost adoptată acum de Church of God. Apostolia lui Cashwell a încetat 
după 1909. O importanță comparabilă cu a sa, între cei ce au primit botezul în 
Duhul Sfânt la Azusa Mission a avut-o Charles Harrison Mason (1866-1961), 
19   Synan, Voices of Pentecost, 2003, p.38.
20   Charles W. Conn, Like a Mighty Army, Cleveland, TN: Pathway Press, 1977, 
p.85.
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fondatorul penticostalismului afroamerican în SUA și probabil cel mai important 
penticostal american negru; în orice caz: una dintre cele mai semnificative figuri în 
ieșirea la suprafață și răspândirea mișcării penticostale moderne.21

A fost deja menționată înființarea denominațiunii Holiness afroamericane 
Church of God in Christ (COGIC) de către C.H. Mason și pastorul C.P. Jones, cel 
cărui consiliere spirituală o căutase W. Seymour prin 1904-1905. În 1906 a fost 
rândul lui Mason să caute călăuzirea lui Seymour, după ce au ajuns la el știrile 
despre botezul penticostal cu vorbire în limbi și Marea Trezire Penticostală de 
pe Azusa Street. C.H. Mason a venit la Azusa în noiembrie 1906 (după Vinson 
Synan) sau în martie 1907 (S.S. DuPree) și a primit experiența penticostală; 
întorcându-se la Memphis (Tennessee) și Jackson (Mississippi), a penticostalizat 
COGIC (1907), cu toate că Price s-a opus, înființând în 1910 altă denominațiune 
Holiness (Church of Christ Holiness USA).

În 1909-1914, COGIC era interrasială, cuprinzând biserici ale negrilor în 
număr egal cu biserici ale albilor. Apoi a devenit o denominațiune afroamericană, 
cea mai mare, cu peste 5,5 milioane de membri la sfârșitul sec.XX. Cel puțin 10 
denominațiuni se trag din COGIC. Spre deosebire de alți mari lideri penticostali, 
C.H. Mason a avut o lucrare fără accidente, într-o atmosferă de respect general, 
deși pacifismul său și accentul pe religia negrilor i-a adus la început unele 
persecuții.

Revista The Apostolic Faith a fost editată la Azusa de Florence Crawford și Clara 
Lum, semnificative în lucrarea lui Seymour, fiind ambele femei albe. F.Crawford 
(1972-1936) a fost între cei dintâi care au lucrat cu Seymour în 1906, după 
ce trecuse prin experiența convertirii evanghelice înainte de a ajunge la Azusa. 
Născută într-o familie de atei și măritată cu un ateu, mamă a doi copii, fusese 
o militantă seculară pentru cauze sociale și obiectivele femeilor. Trei atacuri de 
meningită spinală în copilărie îi afectaseră ochii, încât nu se putea lipsi de ochelari.

Experiențele ei cu Duhul Sfânt la Azusa au fost foarte puternice și le povestește 
astfel:

De luni dimineața până vineri la ora patru m-am rugat făcându-mi 
muncile casnice … Vineri după-masa la misiunea Azusa predicatorul 
s-a oprit și a zis:

„Cineva în locul acesta dorește ceva de la Dumnezeu”.

Am dat la o parte scaunele din fața mea și am căzut la podea la altar. 
Și focul a venit jos și Dumnezeu m-a sfințit. Puterea lui Dumnezeu a 
trecut prin mine precum mii de ace.

„El m-a sfințit” – au fost singurele cuvinte pe care le-am putut spune în 
zilele următoare …  

21   I.C. Clemmons, în NIDPCM p.865.
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Trei zile mai târziu, după ce am fost numai cu Isus, m-a cuprins o 
foame mare și m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu. El mi-a arătat 
că trebuie să fiu botezată cu Duhul Sfânt și cu foc. Mi-a arătat că 
templul era curat, că Duhul Sfânt putea veni numai în vase curate.  
Și acum l-am invocat și l-am rugat și l-am lăudat pe Dumnezeu și 
m-am sfințit! Da, m-am sfințit din nou, mai profund și mai profund 
și am cerut puterea de a spune lumii ce lucruri mari făcuse Dumnezeu 
pentru mine. Am stăruit până vinerea următoare. Când ședeam 
pe scaunul meu la misiune, Duhul Sfânt a venit din cer și un vânt 
puternic a umplut în rafale odaia. Această limbă (a mea) care nu a 
vorbit niciodată alt cuvânt decât în engleză a început să preamărească 
și să laude pe Dumnezeu în altă limbă. (…)  Puterea lui Dumnezeu a 
cutremurat ființa mea și râuri de bucurie și dragoste divină au inundat 
sufletul meu. (…) Însă bucuria cea mai mare … a fost că primisem 
puterea de a mărturisi …

Am mers la misiune în după-masa aceea și am spus ce lucruri minunate 
făcuse Domnul pentru mine … și puterea tămăduitoare a Fiului lui 
Dumnezeu a curs prin ochii mei, iar ochii au fost făcuți desăvârșiți.22

Începând cu misiunea de la Portland (Oregon), pe care a stabilit-o în dec. 1906, 
Florence Crawford a creat treptat, până în 1908-1909, The Apostolic Faith Church 
– AFC (Biserica „Credința Apostolică”), pe care a dorit-o nondenominațională, 
de unde și structura acesteia de „mișcare” a unor „misiuni” autonome. A fost 
prima femeie care a fondat și a condus o mișcare de tip penticostal; următorul 
supraveghetor al mișcării amintite (foarte închise față de mișcarea penticostală în 
ansamblu) a fost fiul ei. După Edith Blumhofer, AFC nu a trecut niciodată cu 
mult peste cinci mii de membri, dar cum constata L.F. Wilson, de la cei trei mii 
de membri din 1936, AFC a crescut pe plan internațional.

Trezirea penticostală de pe Azusa Street a avut un impact religios mult mai 
mare asupra americanilor albi, decât asupra negrilor. Încă din 1906 au aderat la 
Trezire, publiciști importanți care au cunoscut-o personal și și-au pus revistele 
în serviciul ei: Triumphs of Faith (Carrie Judd Montgomery), Apostolic Light 
(M.L. Ryan), Gospel Witness (A.S. Worrell). Colaboratori albi ai lui Seymour 
s-au desprins de acesta, formând la Los Angeles biserici penticostale noi. Pastorul 
baptist de la Glendale (California), Elmer Fisher (1866-1919) a ținut locul timp 
de patru luni în 1906 lui W. Seymour, aflat într-un turneu evanghelistic în Sud. 
Apoi, în toamna 1906, a înființat Upper Room Mission (URM) – Misiunea din 
Odaia de Sus, care avea să fie timp de câțiva ani cea mai puternică „misiune” din 
Los Angeles. Cum au făcut și alții, Fisher a luat cu sine o parte din albii de la 
Azusa Mission.

22   Synan, Voices of Pentecost, 2003, p. 42-43.






