
„A venit o femeie din Samaria să scoată apă. «Dă-mi să beau» i-a zis 
Isus.” (Ioan 4:7).

Multe lucruri neobișnuite găsim în istorisirea lui Ioan despre întâlnirea 
Domnului Isus cu femeia din Samaria venită să ia apă la fântâna din Sihar. Până 
și faptul că Mântuitorul a trecut prin Samaria, a fost ceva neobișnuit. Dar e scris 
că „trebuia să treacă prin Samaria” (v.4), ca și cum avea acolo o întâlnire 
specială, și i-a lăsat pe ucenici să plece, iar El S-a așezat să aștepte. Acolo a 
venit o femeie apăsată de păcate, o femeie dintre samariteni, oameni cu care 
iudeii nu aveau legături, o femeie care venise setoasă după apa din fântâna lui 
Iacov, dar și mai setoasă după apa pe care i-a dat-o Domnul Isus, apa vieții 
veșnice. Când a plecat femeia de la fântână, și-a lăsat acolo căldarea. Găsise deja 
ceva mult mai bun decât apa din fântână. Și s-a dus să cheme toată cetatea la 
Domnul. Venise setoasă după apa vieții și atunci când a găsit pe Hristos, izvorul 
acestei ape mântuitoare, s-a dus să cheme și pe alții. Domnul Isus Hristos ne 
așteaptă și pe noi lângă o fântână, vrea să ne deschidă ochii la starea noastră a 
fiecăruia, și să ne dea cuvintele harului și apa vieții din belșug.
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v În duminica trecută am împlinit 
ca biserică cinci ani de la formare, și 
mulțumim Tatălui ceresc pentru harul 
în care ne-a purtat și pe care ni-l dă 
mereu, și pacea în care ne păstrează. 

Primul serviciu de închinăciune l-am 
avut în duminica de 3 Martie 2013 
dimineața. În Buletinul Duminical de 
atunci am avut cuvintele cântării pe 
care o cântam înlăcrimați: „Dacă 
suntem goniți, Sus ni-i Țara! Acolo-om 
fi iubiți, Sus ni-i Țara. Aici scurtă-i 
lupta, acolo-i cununa. Ne așteaptă 
gata: Sus ni-i Țara!”

v Duminica trecută fratele Mihail 
și s. Dora Bukatovici și-au luat rămas 
bun de la noi înainte de întoarcerea lor 
în Bucovina la Tărăsăuți în Ucraina.

v Amintim dintre bolnavi că sora 
Hortensia Mitrofan este acasă în 
recuperare după boala pe care a avut-o 
și spitalizarea de urgență. Să ne rugăm 
și pentru ceilalți bolnavi, Dorin 
Mitrofan, Victor Moșman, Maria 
Postescu, Virgil și Nuți Gașpar, Maria 
Deac, Sofica Izvanariu. La aceștia  
adăugăm pe prietena Viorica Postea, 
prietenă apropiată a sorei Lidia Nițu, 
care a avut o comoție cerebrală la 
Timișoara. 

v Ne bucurăm de familia Eugen 
Bujdei care a fost cu noi la adunare.

v Fratele Jean și s. Viorica Opriș 
vor fi plecați dintre noi două săptămâni 
în California la sora de corp a sorei 
Viorica Opriș. La fel două săptămâni 
familia Bahnean va lipsi dintre noi.

v Duminica trecută au fost primiți 
ca membrii în biserica Betel: Cornel, 
Veronica și Ovidiu Bahnean, Aurel și 
Ica Burcă. Slăvit să fie Domnul!

v Duminica vi i toare, după 
serviciul de închinăciune de seară, vom 
avea consfătuirea anuală a bisericii cu 
rapoarte de activitate, propuneri și 
îndemnuri în lucrare.

Scurte Comunicări

Astăzi Corul Academiei Logos și al Bisericii Logos, păstorită de frații Daniel 
Chiu și Ovidiu Dobria, este cu noi la serviciul divin de dimineață. Îi salutăm cu 
bucurie și le dorim succes în orice lucrare bună pe care o înfăptuiesc spre slava 

Domnului.



 

„Eu sunt 
proslăvit 
în ei”

Î n r u g ă c i u n e a 
Domnului Isus din 
Ioan 17, în primele 10 
versete găsim de șase 
ori cuvinte referitoare 
la slavă: „Proslăvește 
pe Fiul Tău… Fiul să 
Te proslăvească pe 
Ti n e … E u Te - a m 
proslăvit… Proslăvește-Mă la Tine… 
slava pe care o aveam… Eu sunt 
proslăvit în ei!” Ne dăm seama într-
adevăr că Mântuitorul în agonia 
dinainte de suferințele crucii, avea 
ochii îndreptați spre slavă, avea un dor 
după slava pe care o avea în unire cu 
Tatăl. 

În jurul Lui, Domnul nu vedea 
decât comploturi, ură, dispreț, răutate, 
din partea preoților. Avea să vadă 
trădarea celor mai apropiați de El, 
ucenicii Săi în care a investit trei ani și 
jumătate de învățături și sflaturi. 
Ierusalimul dormea indiferent sau 
alerga în zarva preocupărilor dinainte 
de sărbători, cu pregătiri pentru mesele 
ceremoniale, cu ce să se îmbrace, pe 
cine să mai vadă. Dar El Și-a ridicat 
ochii spre Tatăl, spre mulțimea 
îngerilor din jurul scaunului de 
domnie, spre slava cerească, spre 
strigătul serafimilor, „Sfânt, Sfânt, 
Sfânt este Domnul oștirilor,” spre 
cântarea care umplea sala tronului 
măririi, „Domnul este bun, bunătatea 
Lui ține în veci, și credincioșia Lui din 
neam în neam!”
Și astfel Își începe Domnul 

rugăciunea de mare preot, dorindu-Și 

slava aici pe pământ în 
jurul celor care de fapt 
erau lipsiți de slava lui 
Dumnezeu: „Tată, a 
s o s i t c e a s u l ! 
Proslăvește pe Fiul 
Tău…”

Dar mai este în 
rugăciunea aceasta 
ceva uimitor în versetul 
10: „Eu sunt proslăvit 
î n e i ! ” C e s p u n e 
D o m n u l I s u s î n 
cuvintele acestea e de-a 
dreptul fascinant. Nu e 

vorba de îngeri, de serafimi, nu e vorba 
de tronul slavei și lumina orbitoare din 
jurul slavei Tatălui. Aici e vorba de o 
slavă pe care Domnul Isus Hristos o 
dorește fiind proslăvit în sfinții Lui, în 
cei care au crezut și cred în El, o slavă 
la fel de dorită de El.

Mântuirea noastră a costat mult pe 
Domnul. Lumea a fost creată la 
porunca Lui, dar răscumpărarea 
noastră s-a făcut prin jertfa Lui, prin 
sângele vărsat de El. Astfel, viața 
noastră este slava Domnului Isus.

La venirea Domnului, apostolul 
Pavel scrie că „în ziua aceea” El va fi 
„proslăvit în sfinții Săi și privit cu 
uimire în toți cei ce vor fi crezut!” (2 
Tesaloniceni 1:10). Iarăși, găsim aici 
proslăvirea Domnului în sfinții Lui. Nu 
în îngeri, nu în măreția creației, ci în 
viețile sfinților. Observăm prepoziția 
„ÎN”. Proslăvit în noi, nu datorită 
nouă, nu prin noi, ca și cum noi I-am 
aduce ceva. Ci „în noi” ca fiind 
teritoriul slavei Lui, noi fiind lucrarea 
harului Său. 

Ce măreață e gloria mântuirii pe 
care am primit-o prin credința în 
Domnul Isus! Slăvit să fie Numele 
Domnului!



„De aceea, 
luați toată armătura 
lui Dumnezeu, ca să 

vă puteți împotrivi în 
ziua cea rea, și să 

rămâneți în picioare, după ce veți fi 
biruit totul!  (Efeseni 6:13)
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Întrebări biblice

   Care femeie a fost…
1. … judecătoare în Israel?
2. … proorociță pe vremea regelui Iosia?
3. … refugiată 7 ani, după care și-a recăpătat casa?
4. … convertită la Atena, după predica lui Pavel?
5. … ultima credincioasă amintită de ap. Pavel?

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută:

1. Apocalipsa 6:10.
2. Psalmul 94:3.
3. Exodul 5:22.
4. Habacuc 1:2.
5. Iov 10:2.

Lupta vieții, suferința pentru-a Domnului 
Sfânt Nume
Este cinstea cea mai mare, darul cel mai 
scump în lume.
Nu-i pierdută viața care se jertfește pe altar,
Dumnezeu are-o răsplată pentru orișice amar.

Credincios rămâi cu cinste, flacără-ți fie 
avântul,
Alipește-te de Domnul, El Își ține legământul.
Pe pământ ești doar venetic, călător spre al 
liman
Ai o Țară sus în ceruri, într-un veșnic 
Canaan.

Am vrut să-adun o viață-ntreagă,
Înțelepciunea în desagă;
Misterul vieții să-l cuprind,
Să-l port în mine clocotind,
   Dar tot ce-mi trebuia era,
   Un Salvator cu jertfa Sa:   
   Destul că-L am pe Isus.

„Ia seama bine la citire!” 

În ultima sa epistolă, scrisă din 
închisoare doar câteva luni înainte de 
a fi decapitat, apostolul Pavel îi scria 
lui Timotei: „Când vei veni... adu-mi 
și cărțile!” (2 Tim. 4:13). Desigur,  
citea sulurile de piele ale Scripturilor; 
și tot el îl îndemna pe Timotei: „Ia 
seama bine la citire!” (1 Tim. 4:13). 
Deci, „Fii atent ce citești!”, dar și, 
„Nu neglija citirea!” 

G e o r g e O r w e l l s c r i e î n 
imaginația lui că în societatea 
viitoare, totalitară, dictatorul va 
porunci ca toate cărțile să fie arse. 
Dar Huxley spune ceva și mai trist: În 
viitoarea societate cărțile nu vor fi 
arse, din simplul motiv că „și-așa nu 
le va citi nimeni”. Din păcate, un 
dușman al cititului e televizorul, care 
nu încurajează gândirea, ci excită 
sentimentele. Astfel societatea devine 
semi-analfabetă. Copiii noștri trebuie 
să știe să citească bine și românește și 
englezește. 

Puritanii, când și-au făcut 
bagajele ca să plece spre Lumea 
Nouă, au renunțat la multe lucruri, 
dar n-au renunțat la cărțile lor, la 

Campionii 
noștri, 
echipa 

Betel

Copiii 
noștri la 

întrecerile 
sportive 

de ieri în 
cadrul 

activităților 
AWANA 


