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Rusaliile — Pogorârea Duhului Sfânt

De la Ziua Mamelor



Astăzi, prăznuim, după calendarul 
creștin, Pogorârea Duhului Sfânt în 
mijlocul ucenicilor, fondarea Bisericii 
Domnului Isus Hristos, și 
împuternicirea credincioșilor 
Domnului pentru mărturia Evangheliei 
pretutindeni pe pământ.

1. Rusaliile, sau Cincizecimea, 
Pogorârea Duhului, a fost împlinirea 
pormisiunii făcute de Mântuitorul când 
a spus ucenicilor să nu se depărteze de 
Ierusalim, ci să aștepte acolo 
făgăduința Tatălui (Fapte 1:4). 
Pogorârea Duhului Sfânt a fost 
așteptată de ucenici, dorită de ei cu 
înfrigurare, și stăruiau cu un cuget în 
rugăciune.

2. Rusaliile sunt momentul în care 
Duhul formează Biserica lui Hristos. 
Erau acolo adunați aproape 120 de 
ucenici, apostoli, femei, credincioși care 
stăruiau în rugăciune, și deodată a 
venit din cer un sunet ca vâjâitul unui 
vânt puternic, a umplut casa, și peste 
fiecare din ei a licărit câte o flacără din 
Dumnezeu, și toți s-au umplut de 
Duhul Sfânt. Iată tabloul Bisericii lui 
Hristos.

3. Pogorârea Duhului Sfânt peste 
ucenici a fost investiția ucenicilor cu 
putere dumnezeiască pentru misiunea 
de propovăduire a Evangheliei la toate 
neamurile, după cuvântul poruncit lor 
de Mântuitorul (Matei 28:19-20). 
Biserica a crescut în ziua aceea cu 3000 
de suflete, și crește mereu până la 
sfârşitul veacurilor, căci „Dumnezeu 
voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiți și 
să vină la cunoștința adevărului” (I 
Timotei 2:4)

Raportul celor zece iscoade: „Am 
mai văzut în ea (în țara Canaan) pe 
uriași…” (Numeri 13:33). Descurajare 
totală și necredință.

Raportul celor doi bărbați ai 
credinței: „Domnul este cu noi, nu vă 
temeți!” (Numeri 14:9). Entuziasm și 
încredere în Domnul.

Unde ne uităm, la dușmanii uriași, 
sau la Dumnezeul izbăvirilor? 

t Printr-o conjunctură neobișnuită, 
astăzi amândoi păstorii bisericii sunt 
plecați din Chicago, dar ne rugăm ca 
harul lui Dumnezeu să fie revărsat din 
plin peste adunare la închinăciune și 
lauda Domnului.

t Fratele Mircea și sora Mary 
Răduț au plecat în România la Petriș, 
locul de baștină pentru care sora Silvia 
Răduț, mama fratelui Mircea, i-a lăsat 
înainte de plecarea în veșnicie grija 
bisericii baptiste din Petriș. Anul acesta 
a fost o iarnă grea acolo, și, pe lângă 
alte nevoi ale bisericii, fratele Mircea 
dorește să aprovizioneze cu lemne 
biserica pentru câțiva ani.

t Musafirii casei Domnului în 
dumnica trecută au fost:

- Fratele Marius Birgean, păstor la 
biserica Emanuel din Timișoara, 
împreună cu soția Alina și fiul Mihail. 
Fratele Birgean a vestit cuvântul 
Domnului la serviciul divin de seară.

- Beni Ficuț, din Hațeg, venit la 
adunare împreună cu fratele Eugen 
Prejban.

- familiile Zivku din Detroit; Felicia 
Ardelean din Florida; Alex și Melania 
Popovici, din Colorado; Petre și Ileana 
Marica, din California; nepoții sorei 
Rodica Sporea, din Kentucky, - sunt 
câțiva din musafirii rămași de sâmbătă 
de la nunta lui Robert și Deana, cu 
care ne-am bucurat la închinăciune.

- Alți musafiri cu care  nu ne-am 
mai văzut demult: Claudia (fost 
Negrău) și familia; familia Călin Pop.

- Fami l ia Alexandru ș i Ana 



„Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile” (Proverbe 10:12). Aici 
contrastul între ură și dragoste este nu numai la nivelul personal ci și la cel 
social. Ura e personală, o stare a inimii cuiva; dar certurile sunt între oameni. 
Certurile sunt între cei care au fost molipsiți de ură; fiindcă ura este ca râia, se 
întinde. Ura are tendința să nască ură, și explozia se vede în ceartă. Dar 
dragostea acoperă greșelile, nu lasă să se întindă răul și infecția.

Câmpeanu din Timișoara (s. Ana e soră 
de corp cu s. Viorica Ghera) s-a întors 
din California în drum spre casă, spre 
Timișoara, și ne-am bucurat să o auzim 
pe sora Câmpeanu din nou lăudând pe 
Domnul în cântare.

t Fratele Allen și s. Delia Ordeanu 
ne-au adus un scurt raport de misiune 
din călătoria pe care au făcut-o în 
Brazilia împreună cu grupul de misiune 
de la Chick-fil-A. De remarcat faptul că 
trezirea spirituală și dorința după 
ascultarea Evangheliei se simte chiar 
fiind doar pe stradă în mijlocul 
oamenilor în capitala Brasilia, ca un val 
care trece prin toată America Latină.

t Felicitări: Andrei și Dana Smahon 
au împlinit 5 ani de la căsătorie, și dăm 
slavă Domnului pentru binecuvântările 
venite peste ei și familia frumoasă pe 
care le-a dăruit-o Dumnezeu.

t În România, săptămâna trecută a 
fost chemat la Domnul fratele păstor 
Mircea Andreican, păstor la bisericile 
din Socodor, Mișca și Nădab, în 
comunitatea Arad, iar cu câteva 
săptămâni înainte a trecut la Domnul 
Iosif  Almăjan, păstor la Sînnicolaul 
Mare, comunitatea Timișoara. Prin 
plecarea acestora bisericile au rămas 
îndurerate ș i locuri le la amvon 
descoplectate. Mare este secerișul, dar 
lucrători sunt puțini.

t Cu o săptămână înainte fratele 
Ionathan Dinu a avut o operația grea de 
hernie de disc, iar duminică a stat în 
picioare și a condus fanfara. Slavă 
Domnului! În joia trecută, Marc Popovici 
a fost operat la genunchiul drept. Dani 
Voica, deși umblă mai greu după 
operație, îl vedem la adunare. Și acesta e 
un motiv de laudă Domnului. Să nu 
uităm să mijlocim în rugăciune pentru 
fratele Dan Mitroi, care fiind așa departe, 
în Millwaukee, nu poate venit acum la 
adunare, deși ar dori mult să vină. După 

comoția cerebrală de care a suferit, 
ochiul drept a fost afectat grav și 
mâna stângă parțial. Acum urmează 
tratamentul și pregătirea analizelor 
pentru următoarea intervenție 
medicală.

t Astăzi este ultima duminică în 
care mai sunt cu noi fr. Mihai și s. 
Caty Rădulescu. Ei se mută în 
Florida la Vero Beach. Ne rugăm să 
le dea Dumnezeu și pe mai departe o 
viață frumoasă în lumină, adevăr și 
fericire. t Fratele Freddy și s. Florica 
Hegyeș s-au întors din vacanța pe 
care au făcut-o în Florida și ne aduc 
salutări de la biserica New Life din 
Hollywood. t Sora Viorica Ghera a 
plecat miercurea trecută în Spania 
într-o vacanță de câteva săptămâni.

t Dacă luați acasă astăzi prăjituri, 
dulciuri preparate de surorile din 
biserică pentru un „Bake Sale” știți 
că toți banii sunt folosiți pentru 
activitățile cu copiii, la Școala 
Duminicală și la Școala Biblică de 
Vacanță, pe lângă banii folosiți din 
bugetul bisericii. — Vă mulțumim 
pentru înțelegerea mărinimoasă.

t În România se serbează astăzi 
Ziua Internațională a Familiei, 
celebrată în fiecare an la 15 mai. 
Ziua a fost stabilită de Adunarea 
Generală a ONU începând din 1993 
și reflectă importanța internațională 
a familiei chiar în atenția organelor 
politice și sociale, fiind o oportunitate 
excelentă de promovare a valorilor 
familiei mai ales în zilele acestea de 
rătăcire de la dreptarul Cuvântului 
lui Dumnezeu. De asemenea această 
zi este încă odată o ocazie potrivită 
de a ne ruga pentru familiile noastre 
să fie păzite de planurile mârșave ale 
celui rău, să fie familii în care să 
domnească pacea lui Hristos și 
frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu.
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Program, seara

Cântări comune
Rugăciune și cuvânt de bun venit
Cântare comună
Fanfara: Marea vieții
Poezie: sora Lili Ilciuc
Text: Michael Ordeanu
Fanfara: Numai harul
Duet: Mea & Andre Ordeanu
Poezie: sora Mia Costin
Trio: Popovici kids
Fanfara: Domnul slavei
Cântare comună
Anunțurile și colecta
Predica
Încheiere și benedicție

(cântările comune, conduse de fratele 
Sami Negru)


