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Cititorii ne scriu
Iubiþi fraþi,
Vã scriu câteva rânduri despre prima bisericã
penticostalã din America.
În Statele Unite ale Americii, în Highland Park,
pe strada Oakland nr. 13921, la intersecþia cu strada
Victor a fost, aºa cum ziceau credincioºii pe atunci,
întâia bisericã penticostalã românã. Numele ei era
Romanian Assembly of God, Highland Park,
Michigan. Unul dintre cei mai înfocaþi predicatori
ºi promotori ai penticostalismului românesc a fost
Charles Chokan, sau Vasile Ciocan. În 1923 locuia
împreunã cu familia pe strada Victor la nr. 73. În
casa lor s-a stãruit mult dupã botezul cu Duhul
Sfânt.
În 10 mai 1923, Ciocan împreunã cu Paul
Budean au fost ordinaþi ca presbiteri. De Pavel
Budean s-a folosit Dumnezeu pentru pãtrunderea
ºi rãspândirea penticostalismului în România.
Iuliana Ciocan a fost ordinatã ca evanghelistã. În
1924 pastorul Vasile Ciocan a fost ales preºedinte
al frãþietãþii române penticostale din Districtul Central. În fruntea bisericilor, cronologic ºi spiritual,
era întâia bisericã penticostalã românã din Detroit.
Documentul care atestã cã aceasta a fost cea mai
veche bisericã penticostalã românã din America ºi,
probabil, din lume este scrisoarea semnatã de

pastorul ei Louis Netza ºi cei doi lucrãtori
colaboratori Louis Pope ºi Vasile Vigi.
În 1924, la Consiliul Districtului Central, þinut
în Toledo, Ohio, Pavel Budean a prezentat o
scrisoare a fraþilor din România, prin care solicitau
ajutorul celor din America în lupta lor pentru
libertate religioasã ºi recunoaºtere. O petiþie a fost
trimisã guvernului României.
În 1924, pentru prima datã în lume pentru
bisericile lui Dumnezeu penticostale române, s-a
tipãrit o carte de cântãri. Cele 168 de cântãri erau
traduceri executate de cuplul Iuliana ºi Vasile
Ciocan. Multe dintre cântãri ne sunt dragi nouã ºi
astãzi. Dintre ele amintim: O ce bucurie am, cã
pãcatul mi-e spãlat; Curãþit eºti de pãcat ºi înnoit,
prin sfânt sângele al lui Isus; O, ce dulce nume
Isus; Voieºti pe Domnul sã-L vezi când vine?
Vasile Ciocan a fost un predicator înfocat al
doctrinei penticostale. Predica disciplina ºi singur
a recunoscut cã era „aspru”. El scria: „Moarte ºi
condamnare la biserica ce nu doreºte, nu flãmânzeºte ºi nu stãruieºte dupã Spiritul Sfânt ºi sã plângã
ºi sã ofteze pânã când Spiritul Sfânt va cãdea peste
ea ºi va lucra puternic în mijlocul ei.”
El a predicat despre rãpirea Bisericii ºi cã Duhul
Sfânt o va rãpi. Într-un mesaj adresat frãþietãþii, el
scria: „Iubiþi creºtini, stãruiþi dupã acest Spirit Sfânt
ºi umpleþi-vã candelele voastre cu El, ca atunci când
Mirele va veni, sã-L puteþi întâmpina cu ele
arzând.”
IOAN JOHNNY BUIA, DETROIT, SUA

Portul insulei greceºti Patmos, în zilele noastre

PATMOS - Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt pãrtaº cu voi la necaz, la Împãrãþie ºi la rãbdarea în Isus Hristos, mã
aflam în ostrovul care se cheamã Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu ºi din pricina mãrturiei lui Isus Hristos.
(Apocalipsa 1.9)
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