
Ordinea serviciului de sear] 

Cânt]ri Comune 
Rug]ciune de invocare 
Fanfara 
M]rturie: Aron Duca 
Solo: Alina Voica 
Text: Ani\oara Popovici 
Duet: Ilie \i Felicia Negru 
Mărturie: Natanael Smahon 
Fanfara 
Solo: Viorica Zaica 
Colecta / Cântare Comună 
Predic] 
"ncheiere 

Fi[i sfin[i! 
%Eu sunt Domnul care v] sfin[esc^ 
(Lev. 22:32). Sfin[irea aceasta nu 
este lucrarea noastr], ci a 
Domnului; nu e rezultatul 
eforturilor noastre, ci e consecin[a 
activ] a jertfei Domnului Isus 'n 
via[a noastr]. Duhul ne d] 
asem]narea slavei lui Hristos. %Cel 
ce sfin[e\te \i cei ce sunt sfin[i[i, 
sunt dintr-Unul^ (Evrei 2:11). El 
ne sfin[e\te, noi suntem cei 
sfin[i[i, \i Acel Unul din care 
suntem n]scu[i este "nsu\i Tat]l.

Domnul 
împărățește  
îmbrăcat cu 

măreție. 
Domnul 

este îmbrăcat și  încins cu 
putere: de aceea lumea este tare 
și nu se clatină ! (Psalmul 93:1)

Din c`mpul de misiune, de 
la Mia \i Costel Oglice 

★ Mul[umim c] v] ruga[i pentru    
noi. Suntem acum în Ucraina unde au 
venit peste 100 de lideri din toat] [ara 
(unii au venit 30 de ore pe drum). 
Studiem I Petru \i to[i sunt motiva[i \i 
spun c] aceasta este o vreme potrivit] 
pentru aceast] carte care înva[] s] 
r]mânem tari în încerc]ri.  
★ Am fost încuraja[i de m]rturiile    
p]storilor din Vietnam \i Laos, care 
au spus c] sunt gata de sacrificiu, 
chiar \i închisoare, dar evanghelia s] 
fie vestit]. Unora li s-a luat buletinul 
\i astfel sunt lipsi[i de privilegiul de a 
c]l]tori în [ar] dec`t cu riscuri mari. 
★ Ruga[i-v] pentru situa[ia din    
Nepal. Mul[umim Domnului pentru 
dedicarea fratelui Ajay care în ziua sa 
de na\tere a mers cu un grup s] 
încurajeze biserica din Ramechhap 
deoarece tot satul a fost distrus. 
★ "n Nepal, cre\tinii se strâng în aer    
liber pentru c] nu este nici un loc 

r]mas nedistrus de cutremur. Fra[ii 
din Ucraina au trimis ajutoare 'n bani, 
alimente, medicamente \i corturi.
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"n ziua Cincizecimii 

%"n ziua Cincizecimii erau to[i împreun] în acela\ loc. Deodat], a venit din      
cer un sunet ca v`j`itul unui v`nt puternic \i a umplut casa unde \edeau ei.    
Ni\te limbi ca de foc au fost v]zute împ]r[indu-se printre ei, \i s-au a\ezat c`te 
una pe fiecare din ei. |i to[i s-au umplut de Duhul Sf`nt, \i au început s] 
vorbeasc] în alte limbi dup] cum le da Duhul s] vorbeasc].^ (Faptele 
Apostolilor 2:1-4) 
 Un cuv`nt apare pronun[at în textul acesta, to[i! Erau to[i împreun] în      
acela\i loc, to[i s-au umplut de Duhul Sf`nt, toat] casa s-a umplut de un 
v`nt puternic, peste to[i s-au împ]r[it limbile de foc, to[i au început s] 
vorbeasc]... Aceasta ne indic] o stare de unitate, de contopire, de inimi 
topite într-o singur] leg]tur], un singur trup. |i p`n] atunci erau împreun], 
erau spice adunate laolalt] într-o arie a holdei, dar acum era o leg]tur], 
erau un snop. |i p`n] atunci erau împreun], erau chiar la rug]ciune, 
st]ruiau to[i împreun], dar acum au devenit Biserica lui Hristos. Dintr-o 
adunare obi\nuit], formalist], mecanic], au devenit un organism viu. 
Minunea aceasta a f]cut-o Duhul lui Dumnezeu. Rusaliile, Cincizecimea, a 
fost un moment unic în istorie, în care f]g]duin[a f]cut] de Domnul Isus c] 
va trimite un alt M`ng]ietor, s-a împlinit! De atunci a început în istorie 
epoca Rusaliilor. Tr]im de atunci împreun] cu to[i sfin[ii Domnului epoca 
rusalian], de lucrare a Duhului Sf`nt. Sl]vit s] fie Domnul! 
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Comunic]ri 
✦ Felicit]m pe fratele Nelu \i sora    
Olimpia Voica la un prag frumos în 
via[], cu ocazia anivers]rii de 40 de ani 
de c]snicie. D]m slav] Domnului 
pentru d`n\ii, pentru credincio\ia lor \i 
pentru întreaga lor familie. 
✦ Ne bucur]m c] dup] boal] \i    
neputin[], Dumnezeu a dat putere de 
vindecare fratelui Pavel Nicolae \i s. 
Maria, sorei Cati Podea, s] poat] s] 
vin] la adunare. Fratele Larry Ga\par dup] opera[ie \i terapie, este 
acas]. Sora Grama salut] biseric] întreag] cu dorul s] fie între noi. 
Fratele Mo\man Victor este acas] în recuperare \i vindecare. Bunul 
Dumnezeu s] se ating] cu m`inile Lui de har \i putere peste to[i cei 
care se afl] în suferin[] \i boal]. 
✦ S-au întors din concedii \ii c]l]torii: fr. Emil \i s. Augustina Bilba,    
fr. Sylvan \i Ani\oara Popovici, George \i Laura Ardelean; dar ast]zi 
sunt pleca[i mul[i în c]l]torii de vacan[] cu ocazia Zilei Eroilor, 
Memorial Day în America. Fratele Vasile T]m]\an \i familia sunt în 
misiune la Ashville; familia Clement Popovici sunt în Minnesota la 
nunta lui Benjamin Nistor; familia Petre Ordeanu \i 
al[ii din familie sunt 'n vacan[]. Ne rug]m pentru paza 
tuturora pe drum \i o odihn] bine meritat] în locurile 
unde s-au dus. 
✦ "n duminica trecut] ne-am desp]r[it de fratele \i    
sora C`mpeanu, care s-au reîntors la Timi\oara. Ne-
am bucurat mult s]-i avem cu noi, \i desigur \i sora 
Viorica Ghera, sor] de corp cu s. C`mpeanu. 
✦ Tinerii au hot]r`t ca m`ine, de\i este zi liber], s]    
nu avem totu\i picnic, urm`nd ca de 4 iulie, Ziua 
Independen[ei, s] ne str`ngem la p]dure. 
✦ Am fost binecuv`nta[i de Domnul s] avem în mijlocul nostru    
familia Emanuel \i Tereza Negru, \i feti[ele lor, Abigail \i Lois, 
misionari în Grecia. Sora Tereza a adus o m]rturie frumoas] a 
întoarcerii ei la Domnul, iar fratele a prezentat lucrarea din Grecia \i a 
vestit Cuv`ntul Domnului. 
✦ La Mul[i Ani celor cu numele de Constantin sau Elena, de ziua lor    
onomastic], pe 21 mai. (La Mul[i Ani, Josh!). 
✦ Clasa de catechez], care ast]zi a fost suspendat], va reîncepe    
duminica viitoare între 9:00 \i 10:00 diminea[a.

Ca v`ntul... 
Ca v`ntul care se porne\te 
"ntr-un v`rtej ame[itor 
|i pune totul 'n mi\care, 
S] rup] stra\nicul z]vor... 
A\a e Duhul Sf`nt ce rupe 
Z]vorul vechiului p]cat, 
|i-aduce fericire, pace, 
"n sufletul eliberat. 

Ca v`ntul care c`nt] doina 
Tremur]toare 'n frunzi\, 
A\a e Duhul care vine 
S] ne \opteasc] pe furi\... 
|i s] ne spun] despre Domnul, 
Cum ne-a iertat \i ne-a iubit, 
S] ne aduc] vestea bun] 
C] pentru noi a p]timit. 

Ca focul care arde pleava, 
|i miri\tea 'ntr-un ogor, 
Sau scoate zgura din argintul 
Topit pe vatra din cuptor... 
A\a e Duhul Sf`nt ce arde, 
|i mistuie 'n sf`ntul jar, 
Tot ce-i p]cat 'n via[a noastr], 
Tot ce-i amar, tot ce-i co\mar. 

Ca focul care ne-nc]lze\te, 
"n f`lf`it de fl]c]ri vii, 
|i-n taina serii ne vorbe\te, 
Ca-n versul unei poezii... 
A\a e Duhul Sf`nt c`nd vine 
"n bl`ndul ceas de privegheri, 
C`nd am deschis sl]vita Carte 
|i ne aduce m`ng]ieri. 

O, Duh al vie[ii, ne mai iart], 
C] prea ades Te-am sup]rat; 
Mai stai cu noi \i ne 'nva[] 
C] mult avem de 'nv][at... 
O, Duh al limbilor de fl]c]ri, 
Ce daruri scumpe vrei s] dai! 
Lumina Ta s] ne conduc] 
P`n] ajungem sus 'n Rai.  (VP) 

Ziua Eroilor 
 Mâine în America este Ziua Eroilor,     
sărbătoarea când țară se oprește ca să 
cinstească amintirea eroilor căzuți pe 
câmpul de luptă al războaielor ei. În 
Constituție este înscris dreptul fiecărui 
cetățean la libertate și la dorința după 
fericire. Dar libertatea și fericirea nu 
sunt gratuite. A fost nevoie de un preț 
scump pentru ele. 
 În fiecare zi undeva pe pământ un     
soldat american plătește prețul 
libertății noastre: sau un veteran de 
război atinge cu palma marmora rece a 
unui monument pe care sunt scrise 
numele camarazilor săi căzuți în luptă. 
Ei au murit pentru familia lor, pentru 
copiii lor, pentru țara aceasta, pentru 
noi, fiindcă au știut că se merită să-și 
dea viața pentru valorile înalte pe care 
le are și le pulsează America. Ne 
rugăm ca Dumnezeu să se îndure de 
noi și să reverse binecuvântarea Sa 
peste America!
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