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Aniversare

100 de ani trãiþi ºi petrecuþi cu bune ºi cu rele
de pastorul Nicolae Zugun, cetãþean al comunei
Cândeºti, membru al Bisericii Penticostale Talpa,
jud. Botoºani.

Nãscut la 8 august 1910, în Talpa, rãmâne
orfan la vârsta de 6 ani. Încã din tinereþe a fost nevoit
sã-ºi câºtige existenþa muncind pe moºiile unui
boier. Dupã satisfacerea stagiului militar se
cãsãtoreºte cu Hareta, având împreunã 3 copii.

În anul 1941, pleacã în rãzboi. Se întoarce acasã
în familie în anul 1944, grav rãnit de o schijã de
proiectil, care i-a intrat în piept ºi a ieºit prin spate.
Pentru eroismul de care a dat dovadã a fost decorat
cu ordine ºi decoraþii militare trãind ca invalid ºi
mai apoi ca veteran de rãzboi.

În timpul luptelor de pe front, cu viaþa pusã în
pericol, a fãgãduit lui Dumnezeu cã Îi va sluji în
tot restul vieþii lui.

Întors acasã, împreunã cu Vasile Corduneanu,
se îndreaptã spre miºcarea penticostalã, punând
împreunã bazele întemeierii Bisericii Apostolice din
Talpa, în casa lui Vasile Corduneanu, iar dupã o
perioadã devine slujitor.

În aceastã bisericã, precum ºi în localitãþile
limitrofe, rãspândeºte Cuvântul lui Dumnezeu,
dând dovadã de credincioºie, bun exemplu pentru
fraþi, fiind respectat de oameni ºi autoritãþi. Datoritã
calitãþilor lui, în anul 1950 este promovat pãstor,
având aceastã slujbã pânã în anul 1990.

În perioada comunistã, când creºtinii erau
prigoniþi pentru credinþã, „a stat” între credincioºi
ºi securitatea statului ca un bãrbat puternic, apãrând
puþinele drepturi pe care le aveau cei din Cultul
Penticostal.

În timpul pastoraþiei a slujit la un numãr de 12
biserici, dupã cum urmeazã: Talpa, Pârâul-
Negru,Viþcani, Cândeºti, Dersca, Strãteni-Lozna,
Pãdureni, Ghilea, Dealul Mare (actualmente
Dorohoi), Hânþãºti, Buda ºi Zamostea.

În anul 1985, un incediu devastator i-a mistuit
casa. În acest incendiu ºi-a pierdut soþia, rãmânând
vãduv în ultimii 25 de ani.

Cele relatate aici, aratã un crâmpei din viaþa
fratelui Nicolae Zugun, iar noi, penticostalii,
împreunã cu familia, prietenii ºi autoritãþile locale,

Centenar Nicolae Zugun

am ales sã avem o sãrbãtoare în Biserica din Talpa,
omagiind activitatea unui om mare, puternic ºi bun
slujitor, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat cu
aceastã vârstã.

La sãrbãtorirea celor 100 ani de viaþã am invitat
mai mulþi fraþi, prieteni, rude ºi cunoscuþi, precum
ºi pe primarul comunei Cândeºti, dl. Costicã
Ciornodolea, care a avut un cuvânt de felicitare ºi
i-a înmânat sãrbãtoritului o diplomã de excelenþã
din partea oficialitãþilor acestei comune.

De asemenea, am invitat din partea Comunitãþii
Regionale Suceava mai mulþi pãstori, printre care
au fost prezenþi Leon Belþic – secretar la
Comunitatea Regionalã Suceava, Aurel Gherasim
– coordonatorul Seminarului Penticostal Suceava,
Marcel ªulic, precum ºi alþi slujitori din bisericile
coordonate în trecut de Nicolae Zugun.

Din Cuvântul Domnului au slujit fraþii pastori:
Aurel Gherasim, Leon Belþic, programul fiind
condus de fratele pastor Gheorghe Ursulicã.

Dorim ca Dumnezeu sã-l binecuvânteze pe
fratele pãstor Nicolae Zugun ºi nu numai pe el, ci
ºi pe cei ce îl îngrijesc – pe toþi cei din familie.

La mulþi ani binecuvântaþi, frate pastor
NICOLAE ZUGUN!

GHEORGHE  URSULICÃ


