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În Samaria la fântână
„Acolo se afla fântâna lui Iacov… A venit o femeie din Samaria să scoată apă… Atunci au
venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie.” (Ioan 4:6,7,27).
Pasajul acesta din Sfânta Scriptură e bine cunoscut. Dar de fiecare dată
când îl citim ne pune în uimire. Mântuiitorul trebuia să treacă prin Samaria (v.4).
Acest „trebuia” înseamnă mai mult decât înțelesul că nu era alt drum, și trebuia
să treacă pe acolo. „Trebuia” — înseamnă că avea acolo o întâlnire cu cineva, și
Domnul Isus a vrut să ajungă la întâlnire. „A venit o femeie din Samaria să
scoată apă” (v. 7). Iată pe cine aștepta Domnul acolo. Și lucrul acesta este iarăși
de mirare. Urma să vorbească acolo cu o femeie de care toți samaritenii se
fereau. Întâi că era femeie, și în vremea aceea femeia trebuia să fie alături de
bărbat, nu singură, ca să vorbească cineva cu ea. Și apoi era o femeie de
moravuri stricate, divorțată de cinci ori și trăind în păcat. Cine s-ar fi așteptat ca
Domnul Isus să înceapă să vorbească despre mântuire, despre închinăciune,
despre Duhul lui Dumnezeu, cu o așa femeie? Chiar ucenicii când s-au întors de
la cumpărături s-au mirat că vorbea cu o femeie.
Aici găsim un exemplu frumos al Bunului Păstor care caută oaia pierdută.
Era o femeie pierdută în păcat. Era un teritoriu al rătăcirii, o Samarie a
oamenilor în afara curăției israelite. Era un suflet care venise să ia apă. Femeia
era setoasă după apa vieții. Nu cumva ești și tu un suflet care ai venit la fântână
după apă. Te așteaptă Domnul aici. Vrea să-ți dea apa vieții.

Printre cei care ne-au vizitat în
duminica trecută au fost:
- fratele Câmpeanu, din Timișoara,
cumnat cu sora Ghera;
- Fratele David Cioclu, din Atlanta,
care ne-a adus o salutare de la Biserica
din Gwinette, Georgia, păstorită de
frații Matei Istudor și Pitt Popovici.
vvvvv
La Mulți Ani! Cu bucurie dorim
binecuvântarea Domnului peste cei
care și-au serbat ziua de naștere în luna
ianuarie. Astfel sora Niculina Bulboacă
a fost amintită în duminica trecută, iar
Amber Ilisie a adus prăjituri pentru
întreaga adunare miercurea trecută.
Iată ce duce și ce plăcut, spune
Psalmistul, vorbind despre părtășia
laolaltă a sfinților. Și cu adevărat,
miercurea trecută, cu bomboane, cu
prăjituri, cu pișcoturi, părtășia a fost
chiar și mai dulce.
vvvvv
Bolnavii noștri:
Duminica trecută ne-am bucurat
să-l vedem din nou în adunare pe fr.
Nicu Clonda, după operația grea prin
care a trecut.
Sora Anastasia Stan a ieșit din
spital și se află acasă. Ne rugăm să-i
dea Bunul Dumnezeu vindecare și
putere.
Fratele George Ardelean ne-a adus
vestea bună că la ultimele analize,
doctorii i-au dat rezultatul că tumoarea
care făcuse leziuni la corzile vocale a
fost complet eliminată și n-a lăsat urme
nocive.
Să-i amintim în rugăciune și pe
ceilalți: familia Gili și Nuți Gașpar,
Maria Brânceanu, Hortensia și Dorin
Mitrofan, Mariana Ilisie, Pușa Buhai.
vvvvv
D e s i g u r, a n u n ț u l d e s p r e
abonamentele la revista FAMILIA a
fost repetat mereu în adunare, și îl mai
aducem odată în atenție. Prețul unui
abonament pe an este de 30 dolari, la
fratele Viorel Bulboacă.

Beniamin Cocar
și-a încheiat
alergarea
La 24 ianuarie
2017, a plecat la
Domnul fratele Beniamin Cocar.
Dr. Beniamin Cocar s-a născut în
anul 1955 în Lescoviţa, judeţul
Caraş-Severin, în familia pastorului
baptist Cornel Cocar. În 1979 s-a
căsătorit cu Daniela Ștef și au avut
un fiu, Remalian. A absolvit
Seminarul din București în 1980, și
prima păstorire a avut-o la Mediaș
împreună cu socrul său, Ioan Ștef.
Biserica din Mediaș a cunoscut o
frumoasă înflorire, și numărul
membrilor s-a dublat (fr. Ștef
păstorise biserica din Mediaș din
1968). Creșterea bisericii n-a plăcut
autorităților comuniste, și au urmat
ani de persecuții. Astfel emigrarea
lor în Statele Unite a avut și
aspectul expulzării. În 1986 familiile
Ștef și Cocar s-au mutat în America
și între 1986-2001 au păstorit
împreună Prima Biserică Baptistă
R o m â n ă d i n D e t r o i t - Tr o y,
Michigan. Din 2001 familia Beni
Cocar s-a mutat în Atlanta unde a
păstorit biserica Eben-Ezer, nou
formată după mutarea în Georgia.
A fost un teolog întemeiat în
Scriptură, cu diplome de la mai
multe seminarii: Detroit Baptist,
Trinity, Grace, iar la urmă a făcut
parte din corpul profesoral al
Seminariilor Tyndale College și
Luther Rice.
Între anii 1988-1991, și între
1993-1996 a fost secretar executiv al
Asociaţiei Baptiste Române din
SUA şi Canada, iar în perioada
1997-1999 a fost vicepreşedinte al
Asociaţiei. Printre cărțile sale
publicate amintim „Ce credem?”,
„Ce este omul?”, „Pot să-mi planific
viitorul?”, „Apocalipsa”.
La revedere, Beni, pe celălalt mal al
vieții în Țara Luminii lângă Domnul Isus!

„Vreau dar ca bărbații să se roage în
orice loc, și să ridice spre cer mâini
curate, fără mânie și fără îndoieli.”
(I Timotei 2:8)

„Căci El este pacea noastră”
(Efeseni 2:14).
Domnul Isus Hristos este Domnul
Păcii, Izvorul Păcii, Fără El nu e pace.
Celor care sunt sfârtecați de ura și
păcatele care domnesc în lume, El e
gata să le dea vindecarea. Prin rănile
Lui noi suntem tămăduiți. John
Newton păcătosul și chinuitul de
păcat, a căpătat harul mântuirii, și a
scris: „Mărețul har m-a mântuit pe mine de
păcat; pierdut eram dar m-a găsit, de moarte
m-a scăpat!”

Sâmbăta viitoare, 4 februarie,
convocăm la orele 9:00 dimineața,
pe toți bărbații din biserică și pe
musafirii pe care doriți să-i invitați,
la o masă, un mic dejun, la sfârșit de
săptămână. Cei care doresc să ajute
cu acest mic dejun, cu pregătirea
mesei, vă rugăm să luați legătura cu
Sylvan Popovici. Dorim ca masa
aceasta să devină un obicei pe care
să-l repetăm în fiecare lună și să
devină o tradiție frumoasă în biserica
Betel.

De la tabăra de iarnă a tineretului din Asociație. — Tabăra s-a ținut în Pennsylvania între
13-17 ianuarie a.c. Tema și discuțiile au fost în limba engleză, conduse de Martin Coyne, din
2 Timotei 1:7, Duhul puterii, iubirii și al disciplinei de sine. Au fost circa o sută de tineri.

Cetatea de scăpare
Fraților, Dumnezeu este sfânt. Aud că-n Cer
heruvimii strigă și cântă: „Sfânt, sfânt, sfânt este
Dumnezeu!” Credem lucrul acesta? Și ne mirăm
atuncea că El ca sfânt, ca Dumnezeu Atotputernic,
n-are de ce se ocupa de altceva, și, ce i-a venit Lui
în minte? „ Să faceți cetăți de scăpare pentru
criminali!” El a știut că nu toți câți păcătuiesc sunt
autorii păcatului. În Ioan 8, Domnul Isus le spune
că sunt robi ai păcatului, și numai dacă Fiul îi face
slobozi, numai atuncea vor fi slobozi. Și interesant
că noi, în optica noastră, nu știu de unde am învățat
noi că există păcate mai mari și altele mai mici, și
păcățele, păcătuțuri, pe categorii. Însă așa cum leam socotit, atunci când vedem că ăsta-i ucigaș, că e
criminal, nici nu vrem să stăm lângă el. Și cu atât
mai mult mă mir eu că un astfel de criminal este în
atenția lui Dumnezeu.
După ce a împărțit Canaanul, a luat din
teritoriul lui Levi pentru criminali. Leviții făceau
lucrul în slujba templului, dar nu locuiau la
Ierusalim. Ei făceau corvoada templului când le
venea rândul. Aceștia erau fii lui Levi, și nu în
zadar Levi însemna Alipire; seminția aceasta era
alipită de Domnul, căci numai într-o astfel de stare
poți sluji Domnului. Când Barnaba s-a dus la
Antiohia, s-a dus să vadă ce fel de pocăiți sunt
creștinii ăștia? Din fericire, pe vremea aceea nu
erau vopsiți creștinii. Oamenii erau de două feluri,
pocăiți și nepocăiți, și pocăiții erau pocăiți. Când a
văzut harul lui Dumnezeu acolo le-a zis să rămână
„alipiți de Domnul”. Așa trebuie să fie biserica
Domnului, cu oameni pocăiți și alipiți de Domnul.
Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, a
găsit o cale de scăpare: Faceți drum, ca oamenii
aceștia vinovați de crimă, criminalii aceștia, să
găsească cetatea de scăpare, să poată să fugă la ea.
A cui o fi fost datoria asta să facă drumuri? Cine e
responsabil cu serviciul de drumuri? Și, de ce? Ca
ăia să poată fugi pe drum bun și să-și scape viața.
În primul rând, Hristos este Cetatea de scăpare.
Dar drumul până la cetatea de scăpare trebuie să-l
facă pocăiții. Dacă nu se cunoaște că aici e biserică
de pocăiți, aici n-o să vină nici criminalii și nici
oamenii de omenie. Așa spune apostolul: „Croiți
cărări drepte cu picioarele voastre, pentruca cel ce
șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai de grabă să fie
vindecat.” Croiți drumuri care să ducă la biserică, și
oamenii vor veni la Hristos! (Simion Cure)

„De aceea,
frați sﬁnți,
care aveți
parte de
chemarea cerească, ațintițivă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!”
(Evrei 3:1)

Mireasma Ta
Mireasma Ta de îndurare,
Isuse, toarn-o pe pământ.—
Parfum plăcut de lăcrămioare
De pocăință, de-ndreptare;
Să vină vremi de-nviorare
Peste poporul Tău cel sfânt.
Mireasma Ta din slăvi divine
Să umple inimi ce se frâng. —
Parfum de bucurii depline,
Să nască râsul din suspine
La cei care se-ntorc la Tine,
Și care-n rugăciune plâng.
Mireasma Ta de fericire
Din tronul gloriei cerești. —
Să ne inunde cu iubire,
Și-n căile de pătimire
Uleiul de tămăduire
Prin noi mereu să-l răspândești.
Mireasma Ta să ne-mpresoare,
Din flori cerești de Paradis. —
Isuse-adu în adunare
Parfum de pace și cântare,
Să fie între noi splendoare,
Și-o părtășie ca în vis. (vp)
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