
Isus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată 
omul!” le-a zis Pilat. — Ioan 19:5.

Evanghelistul Ioan a încercat să ni-L descrie pe Domnul Isus care fusese 
legat la stâlp și bătut cu funiile împletite cu cuie, plin de sânge, dar se rezumă și 
ne spune doar că atunci când Pilat L-a arătat mulțimii El avea haina de purpură 
pusă peste El în batjocură de soldați, și cununa de spini pe cap. Iată Regele. 
Diavolul și-a bătut joc de Domnul nostru Isus Hristos arătându-și ura lui 
împotriva gloriei regale a Domnului, de Rege, de Stăpânitor, de Împărat suprem. 
Dar Pilat când a vorbit mulțimii n-a spus, Iată Regele! Ci, Iată omul! La drept 
vorbind, Hristos Se dezbrăcase de slava Lui, și era în trup omenesc, S-a făcut pe 
Sine rob. Și pe buzele guvernatorului n-au ieșit decât cuvintele, Iată omul! 
Omul, care este Mielul, jertfa pentru păcatele noastre, Mielul lui Dumnezeu… 
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Iată Omul !



Scurte Comunicări

q În duminica trecută am avut 
bucuria să salutăm în mijlocul nostru 
pe:

- fratele Mihai și s. Caty Rădulescu 
din Florida, din West Palm Beach, 
veniți aici pentru timpul de vară;

- sora Sofica Izvanariu, pentru care 
ne-am rugat să fie vindecată;

- sora Elena Hrișca și fiul Ionel 
Hrișca, din Pennsylvania, mama și 
fratele sorei Aleona Smahon;

- Marius Ailenei și soția Oana, cu 
fiul David, din Richmond Virginia, 
prima oară în mijlocul nostru.

q Miercurea trecută a avut loc 
decernarea de premii și certificate de 
merit, în cadrul unui program frumos 
condus de sora Tina Popovici. La 
încheierea unui an de activități Awana, 
ne dăm seama câtă muncă și jertfă a 
cerut activitatea cu copiii în fiecare 
săptămână din partea învățătorilor care 
s-au ocupat cu cele patru categorii de 
vârste ale copiilor. După ce copiii au 
primit certificate de merit și de 
prezență nelipsită din clase, au fost 
recunoscuți și învățătorii, pe care îi 
amintim: Tina Popovici, directoare; 
Mihaela Popovici, secretară; Estera 
Bulboacă , Lailani Gava, Diana 
Popovici, Ovidiu Bahnean, Ofelia 
Bonca, Valentina Hoffman, Antonella 
Simionese, Ruth Tămășan, Gabriel 
Popa, Alina Voica, Felix Lulușa, 
Sylvan Popovici.

Deși programul Awana s-a încheiat 
până la toamnă, clasele de limba 
română continuă în luna Mai. 
Următoarea activitate mare cu copiii va 
fi Școala Biblică de Vacanță (VBS) 
între 25-29 iunie. Anul acesta VBS va 
avea loc dimineața de la 9:30-12:00.

q Felicităm pe fratele Teodor 
Bonca, la împlinirea vârstei de 80 de 

ani. Cu adevărat, „Cel fără prihană 
înverzește ca finicul, și crește ca 
cedrul din Liban” (Psalmul 92:12).

q Dragii noștri! Între 2-7 aprilie 
am avut în Panama o sesiune de 
pregătire biblică și de strategie cu 
directorii „Precept Ministries” din 9 
țări din America Latină. În fiecare 
dimineață fiecare delegat a prezentat 
un raport despre lucrarea din țara lui și 
strategie pentru 2018-2020. Apoi ne-
am rugat unii pentru alții și am rămas 
uniți în dragoste și dorința de a zidi pe 
oameni în Cuvânt și a pregăti noi 
conducători de studii biblice. În 
fiecare zi am început la ora 9 cu 
studiul cărții TIT și discuții asupra 
celor studiate; în fiecare seară au fost 
prezentate strategiile din Eur-Asia ca 
inspirație și pentru a folosi noi 
oportunități de a pregati noi lideri și a-
i zidi în lucrare. Vasile Filat a fost cu 
noi la această pregătire strategică și a 
călătorit 17 ore cu avionul din Istanbul 
l a P a n a m a C i t y.  R u g ă c i u n e a 
noastră este ca Domnul să continue să 
se folosească de acești lideri din 
America Centrală și de Sud.

De fapt, acum când scriu acest 
mesaj suntem deja în Siberia, pe malul 
râului Mana (tributar al râului Enisei) 
care este înghețat. Aici zăpada nu s-a 
topit încă. Este un timp de studiu cu 
liderii a 7 institute din Siberia. 
Mulțumim pentru rugăciunile voastre.

Cu dragoste, Mia și Costel Oglice

q De la începutul anului, fratele 
Aurel și s. Ica Burcă lucrează cu multă 
râvnă ca prin programul unor 
magazine să aducă din surplusul lor de 
alimente o parte și la noi. Le 
mulțumim mult pentru lucrarea 
voluntară pe care o fac pentru binele 
nostru și în Numele Domnului.



 

„Lăsați copilașii să vină la Mine!” — Din programul de miercurea trecută, 
ca sfârșit al activităților Awana, înainte de vacanța de vară. 



„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!  (Ef. 6:13)
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  Întrebări biblice — despre Biserici…
  1. În care biserică erau două femei care se certau?
  2. În care biserică s-a stricat termostatul?
  3. Din ce biserică făcea parte Sila?
  4. Ce biserică a făcut o colectă pentru cei din Ierualim?
  5. În ce biserică avea Pavel un adevărat tovarăș de jug?

Dă-mi, Doamne, gândul însorit,
Din gândul Tău de Miel smerit,
Fără păcat și fără fiere,
Numai un fagure de miere.

Dă-mi, Doamne, buze și cuvânt
Atinse de cărbune sfânt,
Să-mi piară vorba ce nu-Ți place
Și să-mi rămână cea de pace.

Dă-mi, Doamne, harul Tău ceresc
Să știu mereu cum să vorbesc,
Dar să-nțeleg că și-n tăcere,
E-nțelepciune și putere.

Dă-mi, Doamne-n inimă fior,
Din zarea Vârfului cu dor,
Să nu m-atragă putregaiul,
Ci slava slăvilor și Raiul.

Dă-mi, Doamne-nțelepciunea Ta,
Și ia din mine pofta rea,
Iar Duhul Tău să mă îndrume,
Să nu alunec iar în lume.

Să-mi fie viața cu folos
Spre slava Ta, Isus Hristos,
Dă-mi o măsură clătinată
Din dragostea Ta-nflăcărată!  (vp)

Răspunsuri la întrebările din 
săptămâna trecută:
1. Daniel 5:11
2. Estera 2:17
3. II Împărați 11:1
4. I Împ. 15:13
5. Exodul 2:10

Cum mături camera inimii tale?

În Călătoria Creștinului, unul din 
personaje, Tălmăcitorul, a luat pe 
Creștin într-o încăpere mare care era 
plină cu praf. După ce au privit o 
vreme, Tălmăcitorul a chemat un om să 
măture. Când acesta a dat cu mătura de 
câteva ori s-a ridicat un nor de praf așa
de mare încât Creștinul era să se 
înăbușe. Apoi, Tălmăcitorul a chemat o 
servitoare și i-a spus: „Adu o căldare 
cu apă și stropește întâi camera, iar 
după aceea strânge praful cu mătura și 
farașul!

Unii vor să măture, dar aruncă 
praful de la ei peste cei din jurul lor. 
Când facem curățenie în sufletele 
noastre, să folosim apa Cuvântului lui 
Dumnezeu, și mătura mustrărilor 
sfinte, și la urmă farașul pocăinței.


