Biserica Creștină dupa Evanghelie Verești
Întâlnire cu ocazia CENTENARULUI: 1918-2018
Bine ați venit!
Date geografice și atestare istorică
Localitatea Vereşti este situată pe malul stâng al râului
Suceava, la o distanţă de 18 km în aval faţă de oraşul
Suceava. Cu istorie de aproape 600 de ani, atestată printr-un
document semnat de domnitorul Alexandru cel Bun, în anul
1403, comuna Vereşti cuprinde, în prezent, încă trei sate:
Hancea, Corocăieşti şi Bursuceni.
Pionieri ai credinţei
În fiecare sat al comunei Vereşti există cel puţin o
biserică neoprotestantă. Biserica din localitatea Vereşti este
însă cea mai veche.
Sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu a fost semănată în
Vereşti în urmă cu peste 100 de ani. Deși există dovezi
despre mărturisirea credinței creștine după Evanghelie încă
din anul 1916, fratele Gheorghe Neamţu îşi aminteşte că în
iarna anului 1920 a întâlnit un necunoscut, îmbrăcat într-un
cojoc lung. Călătorul a intrat în casa C.F.R.-istului Costache
Rotaru, căruia i-a lăsat o Biblie. Acesta, împreună cu fratele
său, Dumitru şi cu alţi vecini au început să citească mai întâi
Vechiul Testament, apoi să aplice poruncile Legii încercând
să-şi schimbe modul de viaţă. Astfel, aflând că porcul este un
animal necurat, au renunţat la creşterea lor şi i-au vândut la
piaţă.
Fraţii din Iaşi au aflat, la ceva vreme, despre grupul de
pocăiţi din Vereşti şi în anul 1923 fratele Grigore
Constantinescu ia legătura cu ei pentru a-i ajuta să înţeleagă
mai bine Scripturile şi mântuirea prin jertfa Domnului Isus
Hristos. La scurt timp, o parte dintre ei s-au botezat împreună
cu soţiile lor.
Pe lângă fraţii menţionaţi se mai numără şi alţi pionieri ai
credinţei: Toader Hriţcu, Nicu Aştefănoaie, Toader Iurea,
Petru Ştefănescu, Costache Dănilă şi Toader Călin care a
început să cârmuiască această mică biserică.
Nu a durat însă mult timp până au început prigonirile din
partea oamenilor din sat. Nu erau primiţi cu vitele şi oile pe
islaz, nu erau lăsaţi să scoată apă din fântâni. Dar nimic nu
putea să-i mai abată de la Cel ce este Apa Vieţii şi care le
promisese veşnice păşuni verzi.
În anul 1926 este botezat şi fratele Gheorghe Neamţu, cel
ce avea să devină veteranul credinţei de pe meleagurile
noastre. El a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi vestitori ai
Evangheliei Domnului Isus în întreaga ţară, chiar dacă a
trebuit să îndure de mai multe ori arestări şi bătăi din parte
jandarmilor sau a oamenilor împotrivitori din diferite
localităţi.
În anul 1927 şi respectiv 1928, sunt botezaţi fraţii
Dumitru Ivancov şi Grigore Perju. Soţia celui din urmă,
Anica era foarte împotrivitoare şi, pentru a se convinge de
adevăr, se duce împreună cu soţul ei la preotul din Rădăşani
ca să-l întrebe dacă Biblia este bună sau rea. Răspunsul
preotului a fost că tot ce este scris în Biblie este drept şi
adevărat şi că totul trebuie împlinit întocmai cum au făcut
primii creştini din vechime. Această mărturie a convins-o pe
deplin şi la puţin timp după acest eveniment a fost botezată şi
ea.
La început, fraţii se adunau împreună cu familiile lor în
casa unuia dintre ei, pe rând, pentru a se ruga şi pentru a-L
lăuda pe Domnul. După un timp, fratele Grigore Perju pune
la dispoziţia fraţilor o cameră mai mare în care se puteau
desfăşura serviciile divine.
Împotrivirea oamenilor din sat nu a încetat, ci chiar s-a
intensificat. Casa de rugăciune era numită „casa neagră”. Un
sobor de preoţi au ţinut o slujbă de alungare a „ereziei
rătăcitoare” cu sfântul maslu, scoţând cu acest prilej şi
praporii din biserică.

La primele înmormântări, fraţii nu au fost lăsaţi să treacă
prin cimitirul ortodox pentru a ajunge la cimitirul propriu,
învecinat cu acesta. Ei erau nevoiţi să meargă cu sicriul în
spate pe hatul dintre ogoare pentru a ajunge la groapă.
Copiii care nu voiau să facă semnul crucii şi să se supună
cerinţelor preotului în timpul orelor de religie au fost arestaţi
împreună cu părinţii lor şi trimişi la Botoşani, apoi la Iaşi.
Acolo au fost închişi timp de o lună, până când au fost
judecaţi. În final, au fost achitaţi pentru că acuzaţiile preoţilor
şi ale jandarmilor nu au fost socotite periculoase pentru
siguranţa statului. Piedicile puse pe calea credincioşilor nu au
avut efectul scontat. Dimpotrivă, numărul credincioşilor a
continuat să crească, iar în anul 1923 s-a reuşit finalizarea
Casei de rugăciune, amplasată pe terenul donat de fratele
Toader Iurea. Curând după acest eveniment fericit, biserica
din Vereşti se afiliază la societatea „Lumină şi Progres”, din
Ploieşti.
Pentru că în acea vreme în zona noastră se cunoşteau
puţine cântări de laudă, fratele Gheorghe Neamţu a învăţat
notele muzicale, apoi, cu ajutorul unei mandoline, a descifrat
melodiile multor cântări din cărţile pe note, învăţându-i astfel
şi pe ceilalţi fraţi şi chiar pe copii.
Fratele Neamţu şi mai ales soţia sa Fania erau prieteni cu
un preot ortodox din Dolhasca. Acesta venea deseori în
Biserica din Vereşti unde predica Evanghelia curat şi fără
părtinire. Soţia preotului i-a învăţat pe copiii şi tinerii din
adunare mai multe cântări în cor. Mai târziu, în timpul unei
săptămâni de studiu biblic, care s-a ţinut în adunarea noastră,
un anume frate Dubei, din zona Dorohoiului, i-a învăţat şi el
pe tineri diferite cântări în cor.
Mai multe cântări au fost învăţate cu fratele Dumbrăvanu
şi mulţi ani la rând, corul adunării a fost condus de către
fratele Leon Ivancov.
Pentru că localitatea Vereşti este şi un important nod de
cale ferată, biserica noastră a fost vizitată foarte des de mulţi
fraţi din ţară. Aceştia erau bine primiţi în casa fratelui Platon
Constantin. Dintre oaspeții bisericii, care au răspândit
învăţătura sănătoasă şi au contribuit la creşterea spirituală a
comunităţii, îi amintim pe fraţii: Alexandru Panaitescu, David
Teodorescu, Miron Mihai, Moisa Vasile, Nae din Brătășanca,
Romaniuc din Iași şi alţii.
În perioada interbelică s-au întors la Domnul fraţii Ştefan
şi Gheorghe Teodorescu precum şi toţi copiii fratelui
Dumitru Ivancov.
După cel de al Doilea Război Mondial a urmat perioada
comunistă iar cei care au dus ștafeta mai departe în
mărturisirea credinței creștine după Evanghelie, în Verești au
fost frații: Neamțu Gheorghe, vestitor itinerant al
Evangheliei, Călin Gheorghe, care a fost responsabil de
adunare, Perju Vasile, Colbea Dumitru, Bejenaru Ion, Ilciuc
Pavel, Loghin Costică, Ivancov Leon și mai târziu fratele
Acălinei Viorel.
Din 1991, serviciile duminicale se desfăşoară într-un
locaş nou, cu 150 de locuri, construit pe un teren oferit de
către fraţii Ivancov.
O altă lucrare importantă a fost vestirea Evangheliei în
mijlocul comunităţii romilor din satul Hancea, făcută de
fraţii Pavel Ilciuc, Vasile Perju şi Viorel Acălinei. Primele
roade au fost Gheorghe şi Cezar Stănescu care au primit
botezul în 1987, iar în perioada 1992-1993 au mai fost
botezaţi încă 10 fraţi şi surori din această comunitate. În
prezent ei merg la biserica penticostală din Hancea care este
mai aproape de ei şi de modul lor de manifestare.

Biserica din Vereşti în prezent
La ora actuală, în Biserica Creştină după Evanghelie din
Vereşti sunt în jur de 110 membri botezaţi şi aproximativ 50
de simpatizanţi. Dintre aceştia cei mai mulţi sunt copiii
fraţilor din adunare. Pentru ei a fost înființată şcoala
duminicală, mai întâi de către sora Violeta Acălinei, apoi a
fost preluată de surorile Gabriela Ilciuc (Cristinescu) și
Emanuela Perju, iar acum copiii sunt îndrumați de către
surorile Rebeca Purice și Elena Damiean. De asemenea,
există diferite activităţi pentru tineri. Corul, care pentru o
perioadă de 6 ani şi-a încetat activitatea, a fost reînfiinţat în
urmă cu cinci ani, sub îndrumarea fratelui Moisuc Petrică,
spre marea bucurie a unor fraţi şi surori care au cântat şi
anterior în corul bisericii. De asemenea, acum doi ani, la

Familia fr. Toader Călin

Fr. Gheorghe Călin cu soția și fiul

inițiativa fratelui Acălinei Andrei, a fost înființată orchestra
de copii, dirijată de fratele Chibici Emil. Uneori, avem ieşiri
cu corul în diferite adunări frăţeşti din zona noastră şi oferim
sprijin în adunările care au un deficit de lucrători. Astfel,
Biserica din Vereşti a susţinut cu lucrători edificarea
spirituală a unor adunări precum Liteni, Dolhasca, Probota,
Ştefăneşti, Baia și Bogata.
În încheiere, putem spune că după un secol de existenţă,
Biserica Domnului din Vereşti continuă să aducă rod pentru
veşnicie în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este, pe scurt,
istoria bisericii din Vereşti. Multe nume şi fapte s-au pierdut
în negura timpului, dar Dumnezeu îi cunoaşte pe cei ce sunt
ai Săi. Ferice de cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii
lui Dumnezeu.

Fr. Grigore Perju și soția, 1934

Familia Ivancov

Fr. Gheorghe Neamțu și soția

Botezuri, 29 august 1993

Acest istoric a fost realizat de către fratele Viorel Loghin din mărturiile fratelui Gheorghe Neamțu, publicat în revista
„Ecouri creștine”, ediția martie-aprilie, 1999, paginile 2-3 și actualizat cu date recente de către Bogdan Purice.
Biserica Creștină după Evanghelie din Verești este mulțumitoare lui Dumnezeu pentru toți frații menționați anterior în acest istoric
care au croit cărări drepte în lucrarea la care Domnul i-a chemat, lăsând urme clare și o cale ușor de urmat în mărturisirea credinței lor.
Alături de aceștia, dorim să-i amintim și pe cei care au primit o credință de același preț cu a lor, care, cu o dorință vie, doresc să
slujească pe Domnul astăzi, potrivit cu chemarea, darul și măsura de credință dăruite de Domnul Isus. Domnul să binecuvânteze echipa
de prezbiteri: Rotariu Ion, Loghin Viorel, Cristinescu Daniel, Purice Bogdan; echipa de diaconi: Mariniuc Genel, Apetrei Ion, Ivancov
Dorin, Purice Marius și alți lucrători precum Damiean Gabriel, Tașcă Nicu, Mariniuc David, Acălinei Viorel, Ungureanu Cezar, familia
Ispir și familia Apetrei.
De asemenea, am dori să mulțumim fraților care au sprijinit spiritual lucrarea din biserica noastră precum Ilie Potop, Ion Iavnic,
Ionel Fodor, Petrică Ursache, Vasilică Balan, Dan Fodor, Miron Romică, Cristi Iosub, Dinu Pintilie, Nicu Zaharia, Butnariu Dorin, Ilie
Neamțu, Costel Șalgău, Florin Șalgău etc.

Proiecte ale bisericii în derulare
Proiecte spirituale: Continuarea mărturisirii credinței creștine după Evanghelie în Verești, mijlocirea pentru mântuirea sufletelor și
binele cetății, evanghelizarea tinerilor din localitate, creșterea spirituală a credincioșilor prin studii biblice, lucrarea cu corul și cu
orchestra, școala duminicală, susținerea spirituală a altor biserici din zona Suceava și Botoșani, și susținerea misiunii transculturale în
Malawi și Mongolia (Familiile Marianciuc Emi&Loredana și Lețu Emil&Alina).
Proiecte administrative: Achitarea ultimei plăți pentru achiziționarea proprietății învecinate cu biserica locală, construirea unei capele
mortuare și amenajarea locurilor de parcare.
Date de contact: Biserica Creștină după Evanghelie Verești,
Număr de cont pentru donații:
str. Principală, nr. 98, 727600, jud. Suceava
Biserica Creștină după Evanghelie Verești
Telefon: 0741920390-Purice Bogdan, 0721136462-Cristinescu
RO71BTRLRONCRT0352625001 deschis la Banca
Daniel, 0787701686-Rotariu Ion, 0742682119-Loghin Viorel
Transilvania, sucursala Suceava, agenția Burdujeni

Vă mulțumim că ați luat în considerare invitația noastră!
,,Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la
sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!” Evrei 13:7

