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„EBEN - EZER”
Pânã aici Domnul ne-a ajutat!
CRISTIAN VASILE ROSKE

P

roorocul ºi
judecãtorul
Samuel, dupã
marea biruinþã
asupra filistenilor, a luat o piatrã
pe care a pus-o între Miþpa ºi
ªen ºi i-a pus numele Eben-Ezer
(Piatrã de ajutor), zicând:
„Pânã aici Domnul ne-a ajutat”
(1 Samuel 7.12).
Dupã 85 de ani de la deschiderea primei biserici penticostale din România, la Pãuliº (jud.
Arad) – ani de istorie, de pri-

Adunarea din Pãuliº la început....

goane ºi încercãri, dar ºi cu biruinþe pe care le-am avut din partea
Domnului – putem spune ºi noi
ca Samuel: „Eben-Ezer!”
Revista Genesis din Chicago
a publicat recent sub semnãtura
pastorului Simon Tomuþa un
amplu articol intitulat „Începutul
miºcãrii penticostale din
România”, în care prezintã între
altele, multe date din tinereþea
primului penticostal român,
Gheorghe Bradin. Reproducem
în revistã prima parte din acest
articol.

Redactor-ºef

Astãzi, chiar în centrul Pãuliºului este în construcþie un nou
sanctuar penticostal, dupã ce în soare adresatã redacþiei noastre,
urmã cu câþiva ani de zile s-a pastorul Cristian Ionescu (Biseinaugurat o casã memorialã aco- rica Penticostalã ELIM din Chilo unde au locuit soþii Bradin cago) scria între altele: „Mã buGheorghe ºi Sida (vezi fotogra- cur de evocãrile istorice ale miºcãrii penticostale”. Fie ca mulþi
fiile).
Consiliul Bisericesc a hotã- dintre participanþii la sãrbãtoarât ca aniversarea celor 85 de ani rea Cultului sã poatã spune la fel
de istorie penticostalã sã fie când se vor reîntoarce la casele lor.
Este lucrarea Duhului Sfânt,
celebratã în Arad în zilele de 9pentru care aducem din toatã ini10 noiembrie a.c.
De-a lungul acestor ani, ma, la ceas de sãrbãtoare, laudã
Biserica lui Dumnezeu a Domnului:
crescut foarte mult, cei
peste jumãtate de milion „Binecuvânteazã,
de penticostali români sau
suflete,
de origine românã gãsindu-se astãzi rãspândiþi ºi
pe Domnul
în zeci de þãri de pe toate
ºi nu uita
continentele.
Despre ajutorul Domnici una din
nului în toþi aceºti ani,
binefacerile
despre minunile pe care
le-a fãcut pentru izbãLui!”
virea celor credincioºi
Psalmul 103.2
aºteptãm ca veteranii Bisericii lui
Dumnezeu Apostolice sã le evoce
în timpul conferinþei. Este un
prilej deosebit
pentru tânãra
generaþie de slujitori sã afle cum
s-a nãscut ºi dezvoltat Cultul nostru de-a lungul
anilor.
.... ºi azi, ºantierul noului sanctuarpenticostal din Pãuliº
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