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S]rb]toarea
Cincizecimii
Ziua Cincizecimii (gr. %Penticosty
Himera^, a cincizecea zi), ziua
Pogor`rii Duhului Sf`nt peste
Biserica urma\ilor lui Hristos, la
cincizeci de zile dup] "nviere, se
suprapune peste %S]rb]toarea
S]pt]m`nilor^ (|avuot), din
calendarul fixat de Moise la porunca
lui Dumnezeu. %"n ziua celor dint`i
roade, c`nd ve[i aduce Domnului un
dar de m`ncare, la s]rb]toarea
'ncheierii s]pt]m`nilor (adic]
Cincizecimea), s] ave[i o adunare
sf`nt]; s] nu face[i nici o lucrare de
slug] 'n ea^ (Numeri 28:26). Astfel, 'n[elesul vechi al s]rb]torii a primit o
nou] semnifica[ie:
1) S]rb]toarea celor dint`i roade. Atunci, a 'nceputul seceri\ului, erau
aduse primele roade pentru Domnul. Era primul snop, era o s]rb]toare de
anticipare a unui mare seceri\. La Pogor`rea Duhului Sf`nt au fost primele
suflete c`\tigate prin jertfa crucii Domnului Isus. Observ]m o simetrie
cutremur]toare: Trei mii au fost uci\i 'n m`nia lui Dumnezeu la Sinai din
cauza idolatriei cu vi[elul de aur, \i trei mii s-au poc]it la Rusalii, 'n harul \i
bun]tatea lui Dumnezeu. Sub lege era pedeapsa: %Copiii lui Levi au f]cut
dup] porunca lui Moise; \i aproape trei mii de oameni au pierit 'n ziua aceea
din popor^ (Exod 32:28)... "n har este via[a: %Cei ce au primit propov]duirea
lui, au fost boteza[i; \i 'n ziua aceea, la num]rul ucenicilor s-au adaus aproape
trei mii de suflete^ (Fapte 2:41). Dar mai exist] un plus de m]sur] al harului 'n
cei cinci mii care s-au poc]it pu[in mai t`rziu: %"ns] mul[i din cei ce auziser]
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cuv`ntarea, au crezut; \i num]rul b]rba[ilor credincio\i s-a ridicat aproape la
cinci mii^ (Fapte 4:4). Cele dint`i spice prevestesc un seceri\ bogat, o bucurie
infinit] la culesul din urm] al roadelor. A\a este harul lui Dumnezeu.
2) S]rb]toarea 'ncheierii s]pt]m`nilor. %S] num]ra[i cincizeci de zile
p`n] 'n ziua care vine dup] al \aptelea sabat...^ (Lev. 23:16). "n Israel era o
num]r]toare a s]pt]m`nilor, de la Pa\te, de la ziua izb]virii din robia Egiptului
p`n] la muntele Sinai cu primirea poruncilor lui Dumnezeu. S]rb]toarea
Rusaliilor era 'ncheierea unei a\tept]ri binecuv`ntate. La fel ucenicii au stat
'n a\teptare, 'n rug]ciune, 'n anticipare, p`n] la primirea Darului m]re[
f]g]duit de Domnul Isus, Duhul lui Dumnezeu turnat peste credincio\ii S]i.
Cincizecimea arat] c] Dumnezeu "\i [ine f]]g]duin[a, nu uit] cuv`ntul dat, e
credincios, \i se bucur] s] dea daruri copiilor S]i.
3) S]rb]toarea unei adun]ri sfinte. Cincizecimea era una din cele trei
s]rb]tori de adunare 'mpreun] a 'ntregului popor (s]rb]toarea azimilor,
s]rb]toarea s]pt]m`nilor, \i s]rb]toarea corturilor). |i iat] c] ucenicii %'n ziua
Cincizecimii, erau to[i 'mpreun] 'n acela\i loc^ (Fapte 2:1). Ce 'n[eles frumos
\i ad`nc este aici al adun]rii sfinte a copiilor lui Dumnezeu! "n timp ce p]catul
\i ura celui r]u 'mpr]\tie, Duhul lui Hristos ne str`nge. Dup] cum nu poate fi
leg]tur] 'ntre 'ntuneric \i lumin], 'ntre p]cat \i via[a de sfin[enie, \i
Dumnezeu cere o separare, tot a\a
Duhul harului ne 'nnoie\te, ne
leag] pe unii de al[ii, \i ne adun]
'ntr-o mare s]rb]toare.
Aici este \i tabloul str]lucitor al
adun]rii sfinte la a doua venire a
Domnului Isus: %Atunci va trimite
pe 'ngerii S]i \i va aduna pe cei
ale\i din cele patru v'nturi, de la
marginea p]m`ntului p`n] la
marginea cerului^ (Marcu 13:27).
Ce s]rb]toare-atunci va fi
C`nd Domnul Isus va veni!
S]rb]torim ast]zi ceva sublim
\i glorios 'n amintirea pogor`rii
Duhului Sf`nt: puterea s`ngelui
r]scump]r]tor a Domnului Isus,
credincio\ia lui Dumnezeu care-|i
'mpline\te cu precizie \i la timp
f]g]duin[ele, \i bucuria nespus] a
Duhului Sf`nt care ne preg]te\te
Bun Venit iar]\i printre noi: Allen \i
pentru slava viitoare!
Delia Ordeanu, copiii Michael \i Jack, \i
Pentru toate, sl]vit s] fie
sora Florica Pop, mama sorei Delia.
Domnul!

"nv][]turi de credin[]:

Cele dou] a\ez]minte date
de Domnul Isus Bisericii
Noi credem \i m]rturisim, pe
baza Cuv`ntului Sfintelor Scripturi,
c] M`ntuitorul nostru a l]sat 'nainte
de 'n]l[area Sa la glorie dou]
a\ez]minte care s] fie p]strate de
Biserica Sa din toate veacurile:
botezul credin[ei \i cina Domnului.
Botezul se face pe baza credin[ei
personale prin scufundare 'n ap],
p]str`nd astfel tabloul m`ntuirii
celui credincios, adic] moartea fa[]
de lume \i p]cat, \i 'nvierea prin Cel
care a biruit moartea \i ne-a adus
harul \i adev]rul. (Romani 6:1-5).
Cina Domnului este o mas] de
amintire cu elemente simbolice
p]str`nd vie pomenirea jertfei
Domnului Isus, prin fr`ngerea
trupului S]u \i prin scurgerea
s`ngelui S]u isp]\itor de p]cate.
Cina aceasta nu este o jertf], ci
amintirea jertfei; Cina nu m`ntuie,
ci este spre pomenirea m`ntuirii,
spre 'mprosp]tarea aducerii aminte
a costului m`ntuirii noastre 'n
r]stignirea Domnului Isus, av`nd
privirea 'ndreptat] spre a doua Sa
venire. (I Cor. 11:23-25).
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Ast]zi, salut]m fanfara %Soli Deo
Gloria^ la noi, 'n ultima duminic] 'nainte de
plecarea 'n Europa. Fanfara e compus] din
tineri de la noi, uni[i cu al[ii de la bisericile
din Chicago (Golgota, Betania, \i Elim),
din Detroit \i din Kitchener, Canada. Ne
rug]m ca misiunea pe care o 'ntreprind ei s]
aibe un r]sunet binecuv`ntat pentru slava
Numelui Domnului Isus.

Te simt...
O, Sfinte Duh, Izvor de haruri,
M`ng]ietorule divin!
"mp]r[itorule de daruri,
C`rmaci peste-ale m]rii valuri,
P`n] la ultimul Amin! —
Ce taine-ad`nci ascunzi 'n Tine
O, Duhule-al lui Dumnezeu?
C] stau uimit 'n seri senine,
|i-ascult 'n bl`ndele-{i suspine,
Cum pl`ngi 'ncet 'n locul meu.
Te simt... un V`nt care adie
Dintr-un t]r`m 'ndep]rtat
Aduc`nd ploaie timpurie,
Suflare cald] care-nvie,
Speran[ele ce-au 'nghe[at.
Te simt... un Susur bl`nd, o \oapt],
Ca \oapta Celui Preaiubit,
C`nd m] 'ndrumi pe calea dreapt]
|i m] ridici din treapt]-n treapt],
Cu harul T]u nem]rginit.
Te simt... ca Apa din cascad]
Vijelioas] cum m] ia,
M] speli, ca s] nu se mai vad],
Nimic din via[a mea schiload],
|i m] 'mbraci 'n slava Ta.
Te simt... un Foc de mistuire,
Ca un j]ratec din altar,
O flac]r] de 'nnoire,
V]paie sf`nt] de iubire,
Lumin] ve\nic] de Far.
Te simt... 'n clipe de t]cere,
C]-mi torni 'n suflet un fior,
Un vis 'nalt, o m`ng]iere,
Chemarea zilei de-nviere,
La s]rb]toarea sfin[ilor.
O, Duh, Te-ai pogor`t 'n mine,
De parc] n-ai vedea ce s'nt:
Tu, Dumnezeu din sl]vi senine,
Eu, om cu zilele pu[ine;
Tu Dumnezeu, iar eu p]m`nt.
O, Duhule, cu strai de soare,
Cu str]luciri ce se r]sfr`ng,
Aici 'n lumea pieritoare,
"[i simt cereasca-mbr][i\are,
|i-ncet, de bucurie pl`ng... (V.P.)

%Ni\te limbi ca de
foc au fost v]zute
'mp]r[indu-se
printre ei, \i s-au a\ezat c`te una
pe fiecare din ei...^ (Fapte 2:3).

Comunic]ri
•"n duminica trecut] am avut ca
oaspe[i pe Luculescu Ionel \i Maricica,
din Ia\i.
•Felicit]ri tinerei Sara Jianu la
absolvirea liceului.
•Felicit]ri sorei Maricica Vinersan la
'mplinirea v`rstei de 88 de ani. %Cei
s]di[i 'n Casa Domnului, 'nverzesc 'n
cur[ile Dumnezeului nostru^ (Psalmul
92:13).
•"n miercurea de 28 mai, 'n timp ce
eram la studiu biblic, un trec]tor de pe
strad], Dr. Andy Eugene, a intrat 'n
adunare, \i la anun[uri, c`nd i s-a dat
cuv`ntul, a m]rturisit bucuria c] aici, 'n
centrul ora\ului Park Ridge este acum o
biseric] baptist] cu m]rturia Evangheliei.
A fost tradus de fratele Nicu Mure\an.
•Vinerea viitoare fanfara %Soli Deo
Gloria^ va pleca 'ntr-un turneu 'n
Europa. Tinerii ace\tia au f]cut o mare
jertf] financiar], aproape dincolo de
puterile lor, \i o jertf] de efort 'n
preg]tirea c`nt]rilor \i aranjamentele
necesare c]l]toriei. S]-i avem 'n
rug]ciune pentru binecuv`ntarea \i
succesul acestei misiunii.
O 'ntrebare:
Din ce partid] religioas] f]cea parte tat]l
apostolului Pavel?
R]spuns la 'ntrebarea din s]pt]m`na
trecut]:
"mp]ratul Aha\vero\.
Estera 1:6.

