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Dumnezeu e aici cu noi…
„În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer
un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei.
Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte
una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt, și au început să
vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Fapte 2:1-4).
S-a împlinit făgăduința pe care o făcuse Mântuitorul când a spus: „Eu voi
ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângăietor, care să rămînă cu voi în
veac…” (Ioan 14:16). Iar ap. Petru, în predica sa în fața mulțimii adunate să
vadă ce se întâmpla la Ierusalim, a predicat adevărul verificat pe care-l spusese
proorocul Ioel (cu nouă secole înainte): „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu,
voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor
prooroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrînii voștri vor visa visuri!”
Apostolii erau în camera de sus când Duhul Sfânt a venit peste ei. Dar lucrul
minunat este că odată ce au primit făgăduința Tatălui, au ieșit să spună și altora
„lucrurile minunate ale lui Dumnezeu”. Așa e și misiunea noastră.

Șavuot / — שבועות
Cincizecimea.
Sărbătoarea pogorârii Duhului
Sfânt peste ucenicii Domnului Isus la
Ierusalim,
s-a
suprapus
peste
sărbătoarea Șavuot, a Săptămânilor,
din calendarul iudaic. Sincronizarea
datelor fixate de Dumnezeu e o
minune a providenței divine.
Șavuot, în tradiția evreiască, e ziua
în care Dumnezeu a dat Tora, cartea
Legii, popoorului Israel adunat la
Sinai, dar legătura între darea Torei și
sărbătoarea săptămânilor nu e
specificată în Biblie. Aceasta este una
din cele trei mari sărbători în care
iudeii (capii de familie) erau chemați
să se adune împreună la Ierusalim.
La Deutronom 16:9-12, găsim
detaliile date de Dumnezeu pentru
sărbătoarea săptămânilor: „Să numeri
șapte săptămîni; de când vei începe
seceratul grâului, să începi să numeri
șapte săptămîni. Apoi să prăznuiești
sărbătoarea săptămânilor, și să aduci
daruri
de
bună
voie,
după
binecuvântarea pe care ți-o va da
Domnul, Dumnezeul tău. Să te bucuri
înaintea Domnului, Dumnezeului tău,
în locul pe care-l va alege Domnul,
Dumnezeul tău, ca să locuiască
Numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica
ta, robul și roaba ta, Levitul care va fi
în cetățile tale, și străinul, orfanul și
văduva cari vor fi în mijlocul tău. Săți aduci aminte că ai fost rob în Egipt,
și să păzești și să împlinești legile
acestea.”

r Duminica trecută, la serviciul
divin de seară absolvenții claselor de
limba română au dat un program
frumos spre slava Domnului, cu
versete biblice, poezii și cântări, toate
exclusiv în limba română. Au fost în
adunare și învățătoarele (de la școala
Logos) care s-au ocupat frumos de
predarea limbii române în clasele de la
noi, Viorica Stoica și Daniela Giuglea.
r Sora Rodica Babii este în
România, la Iași, unde lucrează să
perfecteze cartea biografică despre
viața și lucrarea soțului ei, Mihai
Babii, plecat la Domnul în 18 aprilie
2018. Sora Rodica se va întoarce din
țară la 20 iunie.
r Săptămâna trecută fratele Dorel
și s. Daniela Bulboacă s-au întors din

România, de unde ne-au adus salutări
de la bisericile din Arad și Curtici, și

de la mama, sora Maria Grecu.
r Familia Calestrov a plecat într-o
vacanță în Massachussets, la părinți. În
duminica trecută, Gabriel Calestrov
cel mare a venit să-mi spună: „Mergem
la bunei”. A spus bine, fiindcă la
Greenfield, Massachussets, la „buneii”,
Ion și Maria Nichita, au venit și cei doi
bunici din Portugalia, Mitrofan și Iulia
Calestrov. Bunicii, bucuria nepoților...
Nepoții, comoara bunicilor!
r Fratele și sora Rădulescu Mihai și
Cathy s-au reîntors în Florida, unde au
casa de reședință. Cu toate acestea,
dorim să vină cât mai curând între noi,
chiar dacă temporar.
r Fratele Iosif Smalberger, din
Rădăuți, a fosr cu noi în duminica
trecută. Ne-a adus salutări din
România, și ne-am bucurat la revederea
pe care ne-a îngăduit-o Domnul după
19 ani (fratele Smalberger a mai fost la
Chicago în anul 1990, când aveam
adunarea pe Irving Park, și de care își
aduce aminte mereu cu multă plăcere).
r A fost cu noi în duminica trecută
tânăra Ecaterina Ilciuc, din Pașcani,
nepoata fratelui Liviu
Ilciuc. Ea se află în
Statele Unite cu viza
de student, cu drept
de lucru. A fost doar
în trecere pe la noi, și
s-a întors deja la
New Jersey, unde va
începe lucrul.
Sperăm să ne mai
viziteze în timpul
șederii în America.
r Fratele Viorel și s. Viorica
Abrudean au fost cu noi, și ne bucurăm
că deși au ales să locuiască în Texas,
pentru a fi mai aproape de ceilalți copii
și nepoți, totuși când au drum la
Chicago se întorc la noi ca să ne

umplem de bucurie în părtășia
dragostei lui Dumnezeu.
r Fratele Vasile Corsiuc ne-a
transmis salutări pentru întreaga
biserică din partea familiei Scobercea,
din Houston, TX.
r De la frartele Șerban George, din
Drăgănești Olt, care ne-a vizitat în
luna noiembrie 2018: „Mulțumim
Domnului pentru Harul Său care ne-a

învrednicit să fim împreună lucrători
în secerișul Său. Prin harul Lui în luna
aceasta am avut un botez
noutestamental. Sunt uimit de
dragostea Domnului și de harul Său,
deoarece El ne folosește în lucrarea Sa
în ciuda slăbiciunilor și a limitărilor
noastre.”
r Fratele Costea Liviu, păstorul
bisericii Renașterea (Emanuel) din
Craiova, ne scrie: „Biserica Renașterea
vă mulțumește pentru dragostea
frățească pe care ați arătat-o prin
ajutorul financiar dăruit cu ocazia
vizitei fratelui păstor Costea Liviu în
America. Banii primiți sunt în contul
bisericii și vor fi folosiți pentru
continuare lucrărilor la clădirea nouă a
casei noastre de rugăciune. Dumnezeu
sa va binecuvinteze!”
r De la fratele Adolf Mocek Dolfi,
din Cehia: „Iubiți frați, scumpe surori,
prieteni dragi! Ne rugăm pentru
turneele din Europa ale fanfarei Soli
Deo Gloria și ale corului Laudă
Mielului. Să fiți iubiți de Domnul, și
iubiți-L pe Domnul!”

Dumnezeule Preasfinte, —
Fără Duhul Tău de har,
Am fi doar niște morminte,
Numai jale și amar.
Dar cu Duhul Sfânt al vieții,
Revărsat cu foc de sus,
Ne-ai schimbat, să fim drumeții
Către Țara lui Isus.

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I
era pusă înainte a suferit crucea, a
disprețuit rușinea, și șade la dreapta
scaunului de domnie al lui
Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Fără Duhul Tău de slavă,
Fără Duhul Tău în noi,
Doamne, am fi numai pleavă,
Numai pleavă și gunoi.
Dar cu Tine, Duh al vieții,
Oricât de urâți am fi,
Ne dai harul frumuseții,
Ca să Te putem sluji.
Dacă n-ai fi trimis Duhul,
Ca să locuiască-n noi,
Ar fi jale tot văzduhul,
Plin de ură și război.
Dar cu Duhul sfânt al vieții,
De-nfrățire și cântări,
Trăim zorii dimineții,
Ochii țintă peste zări.
Dacă Duhul Tău n-ar face,
Între noi minuni mereu,
Cât de searbăd, fără pace,
Ar fi drumul nostru greu.
Dar cu Duhul Sfânt al vieții,
Tresăltând voios în noi,
Gustăm fagurii dulceții
Adunării de Apoi.
Și trăim mereu splendoarea
Duhului Tău blând și Sfânt!
O, Isuse, sărbătoarea
Ne-o dai deja pe pământ.
Căci prin Duhul Sfânt al vieții
Zărim Chipul Tău divin
Și trăim slava Peceții
Veșniciilor ce vin. (vp)

Grupul care va merge în turneul fanfarei în
Europa se ridică la 96 persoane. Orașele în
care vor fi concertele:
- în România: la Bacău, Iași, Suceava, și
Baia Mare;
- în Ucraina: la Cernăuți;
- în Austria: la Viena și Salzburg;
- în Italia: la Florența și Roma.
În duminica viitoare vom avea la noi în
cadrul serviciului divin de dimineață un
program special în care fanfara Soli Deo
Gloria, care va merge în Europa, va da un
concert de laudă Domnului.
Îndemnăm pe frați și surori să invite și pe
alții ca să mărim cercul părtășiei și bucuriei,
unindu-ne împreună în lauda Domnului Isus.
Să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să
reverse har bogat peste lucrarea aceasta de
misiune, de înviorare a bisericilor, de
propovăduire a Evangheliei.
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