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Popas la scăldătoarea Siloam
„Pentrucă poporul acesta a disprețuit apele din Siloe cari curg lin, și s'a bucurat de Rețin și
de fiul lui Remalia…“ (Isaia 8:6).
Siloam (sau Siloe) e un izvor domol, și o scăldătoare mică la sud de Ierusalim,
care se varsă într-un canal deschis prin care curge înspre un alt lăcușor în jos de
Cetatea lui David. Precăderea apei nu e mare, și apa curge lin. Din cauza
canalului îngust bazinul s-a numit Siloam, adică „cel ce trimite“, „trimis“. Aici a
fost trimis orbul din Ioan 9, să se spele de noroiul cu care Domnul Isus îi unsese
ochii. După tradiția talmudică, la sărbătoarea corturilor de aici, de la Siloam,
preoții turnau apă într-un vas de aur care era dus într-o ceremonie sărbătorească
pe lângă vestita "grădină a împăratului" (Neemia 3:15), spre nord, dincolo de
cetatea lui David, până sus la Templu. La o așa sărbătoare a făcut Domnul Isus
referință la pogorârea Duhului Sfânt, ca o apă care se revarsă (Ioan 7:33-39).
Dumnezeu, prin proorocul Isaia, a mustrat poporul fiindcă a disprețuit apele
domoale din Siloe, și s-au alipit de fântânile năvalnice ale cetăților fastuoase,
păgâne. Au disprețuit apele vindecărilor date de Domnul, apele sărbătorești ale
pogorârii Duhului, apele curate ale izvoarelor păcii, și au iubit apele de paradă
ale dușmanilor lui Dumnezeu. O urâciune mai mare nici nu se putea. Și mânia
lui Dumnezeu s-a aprins împotriva lor. Dar astăzi? Apele Siloamului cu armonia
cântărilor sfinților din trecut, apele vindecătoare ale Cuvântului sfânt, apele
curate ale vieților simple și predate în întregime Domnului…, au fost schimbate
cu spectacole religioase, cu o glazură de evlavie, fără viața curată în Duhul
Adevărului. Mai este timp încă, mai este puțin timp, să ne întoarcem la apele din
Siloe care curg lin, să ne întoarcem la Domnul!

Bunătatea Ta, O Doamne…
Bunătatea Ta, O Doamne, e mai scumpă decât viața,
O simțim la înserare, ne trezește dimineața,
E lumină pe cărare, e zefir de susur blând,
E Cuvântul ce ne-aduce Paradisul pe pământ.

O fetiță

Joi, 27 august 2015, la ora
4:14 am, în zori de zi, sora
Aleona Smahon a dat
Când ne prăbușim în lacrimi, și dușmanul ne lovește,
naștere unei fetițe (9,1 lbs
Cine vine să ne-ajute? Cine oare ne păzește?
greutate și 21-3/4˝ lungime).
Tu, Păstor al Turmei Tale, Cel ce Te-ngrijești de oi,
Bunul Dumnezeu a rânduit
Numai Tu ne iei povara, numai Tu stai lângă noi.
minunea aceasta și dăm slavă
Numelui Său plin de glorie.
Ai luat paharul nostru, în care ne-am strâns amarul,
Felicităm părinții, pe fr. Filip
Și ne dai paharul slavei, cu iubirea și nectarul.
și s. Aleona, că au fost
Vii la noi cu untdelemnul bucuriei, să ne ungi,
Să ne luminezi speranța și durerile s-alungi.
învredniciți de Domnul să fie
părinții unei fetițe sănătoase
Bunătatea Ta, Stăpâne, ne-ntărește, ne susține;
și frumoase. Părinții au pus
Când ne tremură piciorul, numai mâna Ta ne ține.
numele fetiței: LIDIA
Lumea n-are decât ură, răutate, gând nebun,
ALEXIA SMAHON.
Tu, Isuse, vii cu pace, ne dai tot ce ai mai bun.
Cu adevărat, Domnul
Bunătatea Ta, O Doamne, cerul cerului atinge,
înmulțește poporul, îi dă
Dar și-n adâncimi de neguri, dragostea Ta nu se stinge. mari bucurii, și el se bucură
Ești cu Petru la-nchisoare când în lanțuri e păzit,
înaintea Lui cum se bucură
Stai în temniță cu Pavel chiar când toți l-au părăsit.
la seceriș, cum se veselește la
împărțirea prăzii! (Isaia 9:3).
Bunătatea Ta e soare, e cântare, mângăiere,
Din surghiunul de pe Patmos Tu faci drum spre înviere.
Ai și azi stejari cu umbră, ca la Mamre într-o zi,
La Betel proptești o scară spre-ale Cerului tării.

Cineva a spus: „Viața ne
oferă puține ocazii în care
să facem servicii mari
Bunătatea Ta, O Doamne, ne-nțeleasă, infinită,
pentru alții, dar la fiecare
Ne atinge, ne cuprinde, și ne scapă din ispită;
pas ne oferă ocazii să facem
Ne iei sacul cu suspine, deschizi Cerul la Chebar,
fapte mărunte, mici, de
Ne iei zdrențele murdare, și ne-mbraci în slăvi de har.
bunătate pentru cei din
Ai plătit în locul nostru prețul de răscumpărare,
jurul nostru.“
Bunătatea se-ntâlnește cu Credincioșia-Ți mare;
Cuvântul Domnului ne
Scoți izvoare dintr-o stâncă, diamante din genuni,
spune, „Fiți buni unii cu
Flori gingașe din gunoaie, curcubee din furtuni.
alții, miloși, și iertați-vă
unul pe altul, cum v-a iertat
Și când stăm la înserare, obosiți pe-o buturugă,
și Dumnezeu pe voi în
Tu ai grije ca tristețea, nu cumva să ne distrugă.
Ne înveselești cu trilul păsărelelor din crâng,
Hristos!“ (Efeseni 4:32). Iar
Și cu Tine-n jurul nostru cete îngerești se strâng.
Solomon spune, „Ceea ce
face farmecul unui om este
Soarele se poate stinge, stelele pot să dispară,
bunătatea lui; și mai mult
Toate pot să se topească, universul tot să piară…
prețuiește
un sărac decât un
Dar Tu, veșnic vei rămâne, niciodată n-ai să treci!
mincinos“ (Prov.19:22).
O, Isuse, Bunătate! Tu rămâi în veci de veci! (vp)
Fiindcă, bun e numai
Să ne rugăm pentru creștinii din Iraq. Creștinismul acolo își are
Domnul, și dacă vrem să
începutul din vremea apostolilor Toma și Tadeu, fiind astfel una fim buni, ca El, atunci să-L
din cele mai vechi țări în care a pătruns lumina Evangheliei. Azi, lăsăm să trăiască El în noi.
războiul și terorismul islamic au decimat numărul creștinilor.

Comunicări
❖Salutăm astăzi în mijlocul nostru
pe fratele Marcus Dumitru, misionar în
Peru (în vizită la familia Radu din
Chicago). Fratele Dumitru, care a mai
fost la noi acum câțiva ani, ne aduce
vești bune de pe câmpul de misiune.
❖În familia Justin și Michelle Duca,
Dumnezeu a adus pe lume la 11 iulie un
dar scump, o fetiță cu numele Seven
Genevive Duca, pe care părinții au
adus-o la binecuvântare în duminica
trecută. Împreună cu ei au venit din
Detroit și părinții sorei Michelle, John și
Stela Cotârlă, și fratele ei Mihai Cotârlă
și soția Gloria. Ne-am bucurat de harul
bogat al Domnului în părtășie cu ei.
❖În duminica trecută ne-am bucurat
să fim împreună la închinăciune cu sora
Iulia Brad și familia fiicei Adriana
(Codruța), din New Jersey.
❖Tot în duminica trecută fratele
Cornel Bahnean a atras în vizită pe
mulți din familie, și de aici și de departe:
Cristi și Anca Ianculovici din Houston,
TX; Joshua și Marta Lawrence din
Indiana; Jack și Cătălina Bahnean. A
fost bine să fim împreună.
❖Fratele Daniel și sora Lidia Bogdan
s-au întors din România. În salutările pe
care le-a adus bisericii, fratele Bogdan a
amintit bucuria celor care au primit
darurile bisericii pentru mai mulți săraci
din România și darul dus orfelinatului
de la Prilipeț, care acum are denumirea
„Asociația Baptistă Caritabilă «Casa Dorca»“.
Banii dați orfelinatului sunt din fondul
special Giucă-Flonta. Fratele Iovescu
Ionel, administratorul orfelinatului de la
Prilipeț, ne scrie: „Suntem recunoscători
dumneavoastră că și anul acesta ne-ați
avut în vedere prin ajutorul dat, care
întotdeauna este bine venit, dar și bine
primit de noi. Tot ce dorim este ca prin
această lucrare care se realizează la
Foto, de sus în jos: La binecuvântarea fetiței
Seven Genevive Duca; copiii în clasa de Școală
Duminicală; la aniversarea zilei de naștere a
sorei Vasilica Ermalai; fanfara cântă pe
podiumul nou; corul laudă pe Domnul.

«Casa Dorca», Numele lui Dumnezeu
să fie glorificat, iar Evanghelia
Domnului Isus, predicată într-un mod
practic, să se răspândească.“
❖Salutăm cu drag din călătorie pe
fr. Viorel și s. Elena Truța.
❖În săptămâna trecută au plecat în
România: sora Sofica Izvanariu,
Adriana Izvanariu, și Anișoara
Popovici, iar în săptămâna viitoare vor
pleca fratele Nicolae și s. Maria Pavel.
❖Astăzi la Millersburg, lângă
Akron, are loc o adunare cu frați și
surori din mai multe biserici într-un
serviciu divin în aer liber. Frații păstori
Viorel Clintoc și Valentin Țenț au
extins o invitație să participe și biserica
Betel.
❖Congresul Asociației Baptiste
Române din Statele Unite și Canada
are loc anul acesta de Labor Day la
Los Angeles, 4-6 septembrie, și are
tema „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt!“ (I
Petru 1:16). Acesta este al 103-lea
congres al Asociației și se va ține în
sala închiriată „La Mirada Theater for
Performing Arts“.
❖Fratele Ghiță Moț din Ungaria,
ne scrie că a format o fanfară de 40 de
muzicanți din mai multe biserici aflate
în județele Arad și Bihor, cu care a
participat la Festivalul Internațional de
Fanfare de la Bekescsaba, în Ungaria,
unde a primit premiul special al
juriului, încă alte trei premii și o cupă.
Menționează că s-a împlinit un an de
la accidentul grav din care a scăpat
printr-o minune a lui Dumnezeu, și
mulțumește bisericii noastre pentru
ajutorul dat. Așteptăm ca în anul

„Domnul dă îndurarea și slavă, și nu
lipsește de nici un bine pe cei ce duc o
viață fără prihană.“
(Ps. 84:11)

!!!!!!!„Pentru!
că!Fiul!
omului!a!
venit!să!caute!
și!să!mântuiască!ce!era!
pierdut!“!(Luca!19:10)
2016, dacă va fi voia Domnului, să fim
iarăși împreună.
❖În duminica de 4 octombrie vom
avea la noi o serbare deosebită, rară și
binecuvântată: dimineața va cânta
fanfara reunită «Soli Deo Gloria» iar
seara vom avea vizita fraților de le
biserica Logos. Ne revine sarcina să
facem de cunoscut și altora sărbătoarea
noastră ca să ne bucurăm împreună cu
cei ce vor să laude pe Domnul.
❖Picnic: Luni 7 septembrie, fiind
Labor Day, vom avea picnic la pădure,
în locul obișnuit.

Programul de seară
Două cântări comune
Rugăciune de invocare
Cântare comună
Poezie, Mia Costin
Fanfara, „Doamne, n-am aur“
Cântare, grup de fete
Psalm
Cântare, grup de fete
Cântare comună
Fanfara, „După ploaie și furtună“
Anunțuri și colecta (cântare comună)
Citirea textului și rugăciune
Predică
Rugăciunea de încheiere
Cântările comune, Josh Popovici
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