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„Ostașii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap, și L-au îmbrăcat cu o
haină de purpură. Apoi, s-au apropiat de El, și ziceau: „Plecăciune, Împăratul
Iudeilor!” Și-i dădeau palme. Pilat a ieșit iarăș afară, și a zis Iudeilor: „Iată că vil aduc afară, ca să știți că nu găsesc nici o vină în El.” Isus a ieșit deci afară,
purtând cununa de spini și haina de purpură.
„Iată omul!” le-a zis Pilat.
Când L-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige:
„Răstignește-l! Răstignește-l!” „Luați-l voi și răstigniți-l”, le-a zis Pilat, „căci eu
nu găsesc nici o vină în El.” (Ioan 19:2-6)
O frunte-nsângerată și mândră-n al Tău chin,
O frunte pângărită sub ramura de spini,
O frunte-mpodobită cu har dumnezeiesc,
Şi azi dispreţuită… În veci eu Te slăvesc!

v Avem același program duminical:
După exemplul altor biserici, și având
în vedere frecvența îmbolnăvirilor de
Corona-virus, frații păstori împreună
cu frații diaconi au hotărât ca și în luna
Octombrie să avem servicii divine
Duminica numai dimineața, iar peste
săptămână miercuri seara de la 7:00.
v Fr Viorel Bulboacă, ne-a anunțat
că și-a încheiat lucrarea în conducerea
autobusului bisericii din cauza vârstei
înaintate. Îi mulțumim pentru lucrarea
făcută și ne rugăm ca Domnul să-l
binecuvinteze și să-i dea din plin o
bună răsplătire. Astfel, avem nevoie de
un alt șofer la microvanul bisericii. Cei
interesați să se adreseze fratelui Dani
Voica sau unuia din păstori.
v În dumnica trecută, am salutat pe
Elena Măduța care a venit din Houston,
TX pentru zece zile să fie de ajutor
sorei Carmen Popovici în
convalescență după accidentul vascular
avut în luna trecută. Ne-am bucurat să
o vedem și pe sora Carmen din nou la
adunare după o perioadă în care a lipsit
din cauza sănătății.
v A fost mare bucuria noastră, de
asemenea, să vedem pe sora Viorica
Ghera între noi după operația avută la
șold.
v Am salutat între noi familia
Răniosu care a venit din Florida în
lunile prea fierbinți acolo, și urmează
să se întoarcă odată cu frigul de toamnă
și iarnă care vine peste noi aici.
v A fost un mare har să ne vedem
din nou cu fratele Marinică și s.
Cornelia Dumitrașcu, din Akron, Ohio.
Ei au fost o vreme în Indiana la familia
Ghe. Covaliu, ca ajutor pentru sora
Lidia Covaliu, care a fost bolnavă.
v S-a întos din România familia
Adrian și Oana Siciu, și fiica Iulia,
după o vacanță mai lungă de odihnă în
părțile maramureșene și bihorene, în

Sighet, Baia Mare, Satu Mare și
Oradea, de unde ne-au adus salutări.
v La Mulți Ani! Chiar în duminica
trecută, 27 septembrie, sora Sofica
Izvenariu a împlinit frumoasa vârstă de

88 de ani. Îi dorim cu toții La mulți
ani! — cu binecuvîntarea Domnului,
cu sănătate și bucurii. Sora Izvenariu
este un exemplu de dragoste pentru
casa Domnului și de loialitate față de
Biserică și conducerea ei.
v Joia trecută, 1 octombrie, sora
Lucia Răscol, mama fratelui David
Răscol, a fost operată la picior, la
genunchi, o operație grea și cu
recuperare de lungă durată. Să o avem
în rugăciunile noastre.
v Sora Nela Zdrînc, soția fratelui
Doru Zdrânc (fratele mai mic al sorei
Silvia Titean) care locuiesc în
Grayslake, Illinois, a avut joia trecută,
1 octombrie, o operație grea la inimă,
„open heart surgery”. Să ne rugăm ca
Domnul să-i redea sănătate deplină.
v Fratele Bogdan Brad ne-a
comunicat că în luna octombrie
urmează să fie ordinat ca păstor al unei
biserici americane din Texas. Îi dorim
binecuvântarea și puterea Domnului în
păstorire și în vestirea Evangheliei.
v Fratele Belciu Busuioc din
Australia ne transmite salutări sfinte și
ne comunică vestea că fiica și ginerele
lor, care au fost la ei în vizită, au
plecat din nou în câmpul de misiune.

Dezastru pe insula Lesvos (Grecia) între refugiați

O situație dificilă, de curând, a fost
incendiul care a avut loc în tabăra de
refugiați afgani, iraniei pe insula
LESBOS. Cei 13.000 de refugiați au
fost siliți să-și salveze viața de focul
care a distrus această tabără. Vă
prezentăm această situație cu dorința
de a vă ruga și dacă este posibil să
ajutați lucrarea pe care o facem în
această arie.
După ce am aflat de acest incendiu,
am contactat pe Alexei Tentiuc care
răspunde de lucrarea cu refugiații în
Grecia și cu cei de limbă FARSI/
DARI (afgani și iranieni) să meargă la
fața locului să vedem cum să ajutăm
pe cei 300 de creștini afgani și iranieni
de care noi ne-am ocupat în ultimii
ani.
Așa cum vedeți în pozele de mai
sus, tabăra Moria, a ars complet, și
aproape 13,000 de refugiați au rămas
în stradă. Tabăra aceasta avea o
capacitate de 2,500 de persoane, însă
la momentul incendiului erau 13,000
de persoane în ea. Încă nu se știe cu
exactitate cine a pornit focul pentru că
sunt multe speculații, totuși știm că
Dumnezeu este în control la toate
situațiile și ne rugăm ca în toate aceste

împrejurări, oamenii să poată auzi
Evanghelia și să vină la Hristos.
Toți acești oameni au venit în
preajma altei tabere, tot de pe insulă,
care are în jur de 2,500 de refugiați în
ea. În tabăra aceasta mai mică, sunt
frați și surori care sunt și studenți ai
institutului nostru de studiu Biblic
Inductiv.
Autoritățile de aici, au reușit după o
săptămână să mobilizeze armata și să
instaleze o altă tabără din corturi, unde
urmează să fie cazați toți acești
refugiați. Deja au fost cazați în jur de
7-8 mii de oameni. Cel puțin în tabăra
nouă vor avea un cort unde să doarmă
și posibilitatea de a primi mâncare și
apă. Încă nu știm cum vor evolua

lucrurile în următoarele zile și
săptămâni. Pentru că printre refugiați,
sunt mulți infectați cu Covid-19,
autoritățile sunt stricte și vor să-i țină
în carantină pentru ca virusul să nu se
răspândească mai departe. Nu știm
încă dacă vor reuși, dar un lucru știm,
că și în acest dezastru, Dumnezeu are
multe suflete pe care vrea să le aducă
la mântuire. Să ne rugăm pentru
aceasta. Iar credncioșilor Domnului de
pe insulă El să le dea putere,
înțelepciune și râvnă să ducă
Evanghelia la cât mai mulți oameni.
Cu dragoste,
Mia și Costel Oglice

Citirea zilnică pe Octombrie 2020
Dragostea lui Dumnezeu care aduce
dreptate și pace
£1 Habacuc 1:1-17
£2 Habacuc 2:1-20
£3 Habacuc 3:1-19
£4 1 Corinteni 11:17-34
£5 Isaia 1:1-20
£6 Isaia 1:21—2:5
£7 Isaia 3:1-15
£8 Isaia 4:2—5:7
£9 Isaia 6:1-13
£10 Isaia 11:1-16
£11 Isaia 32:1-20
£12 Isaia 33:1-24
£13 Isaia 34:1-17
£14 Isaia 50:1-11
£15 Isaia 57:1-21
£16 Isaia 58:1-14
£17 Isaia 59:1-21
£18 Ieremia 1:1-19
£19 Ieremia 2:1-25
£20 Ieremia 3:6-25
£21 Ieremia 4:1-18
£22 Ieremia 5:1-19
£23 Ieremia 5:20-31
£24 Ieremia 7:1-15
£25 Ieremia 10:1-16
£26 Ieremia 29:1-23
£27 Ieremia 30:1-24
£28 Naum 1:1-15
£29 Naum 2:1-13
£30 Naum 3:1-19
£31 Ezechiel 34:1-31
Citirea zilnică organizată de
American Bible Society

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).
Să fie sfeșnicul din aur,
Așa cum ni s-a arătat
Pe munte în lumina slavei,
Când Însuși Domnul ne-a chemat.
Să fie sfeșnicul din aur
Dintr-un talant lovit, bătut;
În suferință e portretul
Acelui care ne-a făcut.
Să fie sfeșnicul din aur,
Nu orișicum, ci… preacurat;
Nu cu pământ și cu rugină,
Sau cu noroi amestecat.
Căci în sfințenia luminii
E chipul drag al lui Hristos,
Și sfeșnicul când luminează,
Să lumineze maiestos.
Să fie sfeșnicul din aur
Și cu potire-n chip de flori:
Lumina-i harul, frumusețea,
Migdalul alb de sărbători.
Căci noi suntem lumina lumii:
Să nu ne-ascundem sub obroc,
Ci sfeșnicul să lumineze
În lumea largă-n orice loc!
Să fie sfeșnicul din aur,
Cu candele deasupra sus;
Lumina lui să strălucească
Mereu pe fața lui Isus. (vp)
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