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Cum poţi experimenta un Rusalii personal? 
Faptele Apostolilor 2:32-47  

 
 
Introducere: 
• Rusaliile sunt ultimul „pilon” fundamental din „edificiul” mântuirii noastre şi 

penultimul eveniment major al planului de mântuire, de dinaintea revenirii lui 
Hristos pentru răsplătire şi judecată. 

• S-au inaugurat „vremurile de la urmă” care sunt suprapuse cu „anul de îndurare 
al lui Dumnezeu” – când „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” 

• Există un aspect al trezirii spirituale, ca revărsare specială a Duhului Sfânt, pe 
care o aduce Dumnezeu după calendarul Lui.  

• Trăsăturile revărsării Duhului Sfânt în trezirile spirituale din istorie (Martin Lloyd-
Jones): 

• Acel “deodată” sau caracterul imprevizibil al revărsării Duhului Sfânt 
• O conştienţă neobişnuită a prezenţei lui Dumnezeu, a puterii şi slavei Lui (Is. 6) 
• O nouă şi mult mai adâncă înţelegere a adevărurilor ştiute şi crezute până acum 
• O dorinţă arzătoare de a vorbi altora despre mântuire  

• Există un aspect personal (dar şi familial, comunitar) al trezirii spirituale 
făgăduite de Dumnezeu. Făgăduinţa este pentru toţi: fiecare trebuie să 
experimenteze un „Rusalii” personal. Deşi este o lucrare a Duhului Sfânt, nu 
putem abdica de la responsabilitatea pe care o avem în acest proces. 

• Care este aceasta? Ce au făcut ei? Ce li s-a „întâmplat”? 
 
 

1. Străpungerea inimii. (v. 37)  
a. Cum Îi poţi recunoaşte NUMELE ca apoi să-L chemi şi să fii mântuit? 

Străpungerea inimii este urmată de chemarea Numelui Dumnului 
b. El garantează împlinirea cuvintelor Lui spuse: „Oricine cheamă 

Numele Domnului va fi mântuit” 
c. Ce înseamnă să chemi Numele Domnului? 
 
 

2. S-au pocăit, au crezut şi s-au botezat (v. 37-38) 
 

a. Ce este pocăinţa? 
a. Schimbarea modului de gândire 
b. Întoarcerea la Dumnezeu 

 

b. Când se pocăieşte un om cu adevărat? 
a. Când îşi recunoaşte păcatul 
b. Când regretă păcatele săvârşite 
c. Când îşi mărturiseşte păcatul 
d. Când părăseşte păcatul şi se întoarce la Dumnezeu 
e. Când se văd roadele (faptele) pocăinţei 

 
c. Ce este credinţa? 

 
d. S-au botezat în Numele Domnului Isus 

 
3. S-au distanţat, s-au despărţit (v. 40) 

a. Nu există neutralitate. O alipire ca în căsătorie (mai mult: un singur 
duh cu EL) 

b. Lucrurile date spre nimicire 
c. Idoli personali 
d. Juguri nepotrivite cu cei necredincioşi 

 
4. S-au alăturat, s-au alipit (v 41-42) 

Ca să devină ucenici ai lui Hristos Biserica trebuie să fie o 
comunitate a harului şi iubirii creştine 

a. Natura păcătoasă este irecuperabilă.....de aceea a murit Hristos – să ne dea o 
natură nouă.  

b. Noi ştim de ce suntem în stare? Ce este păcatul? Din ce ne-a scos Domnul? 
Numai în măsura asta vom înţelege cât de mare este iertarea lui Dumnezeu.  

c. Doar în bisericile în care iertarea este luată în serios, se vede că şi păcatul a 
fost luat în serios. Acolo unde iertarea este dată în porţii mici, ca un vaccin, 
nu s-a înţeles nici grozăvia păcatului şi nici iertarea şi iubirea lui Dumnezeu 

 
5. S-au implicat (v. 43-47) 

a. Trebuie să fim o biserică care mărşăluim în interesul Împărăţiei 
b. ISUS ne-ar spune: dacă sunteţi biserica Mea vreau să fiţi în lucrarea Mea! 

 
 
Concluzii 

• Au început zilele din urmă. Să chemăm Numele Domnului 
• Singurul loc sigur din univers: în Hristos, în biserica Lui – să ne 

mântuim din mijlocul acestui neam păcătos. 
• Poţi experimenta un Rusalii personal 


