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— 330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 —

16 AUGUST 2020

(Imagine din duminica de 9 august, prima duminică în care Clement Popovici a venit la
adunare după operația de open-heart surgery din 7 iulie 2020

Biletele la control… Într-un compartiment de tren s-a întâmplat să fie un
predicator și un cetățean care găsea mereu ceva de obiectat la învățătura
Sfintelor Scripturi.
— Eu mă deosebesc radical de dumneata, și nu cred că Dumnezeu primește
pe cineva în Ceruri pe baza credinței. Eu cred că atunci când Dumnezeu
primește pe cineva în Ceruri îl primește pe baza caracterului său și a faptelor
bune pe care le-a făcut când trăia pe pământ.
Tocmai atunci a venit conductorul să controleze biletele, și fiecare pasager ia dat biletele la control. După ce le-a studiat, uitându-se atent la bilete,
controlorul le-a înapoiat fiecrăruia și a plecat.
Predicatorul a făcut o scurtă aplicație și îi spuse criticului cu care începuse
discuția:
— Ați observat că domnul controlor nici nu s-a uitat la noi, numai la bilete.
Biletul ne-a dat fiecăruia dreptul să călătorim. Astfel este și credința în Hristos
Isus ne dă dreptul să ajungem în Cer. Credința în Isus Hristos ne aduce harul
mântuirii. Și tot ea, credința, produce în noi caracterul creștin care este plăcut lui
Dumnezeu. Este scris că „prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu
vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8).

Ne rugăm ca toți cei plecați în vacanțe
și concedii, sau cei aflați în izolare
medicală… să fie păziți de ocrotirea
Tatălui ceresc, ca să fim iarpși cu toții
împreună la adunare..

(Primit de la fr. Teodor Muscan, Florida)

Alte reguli de prevenire a virusului
păcatului:
1. Spălaţi-vă inima cu sângele
Mielului. (Ieremia 4:14. Ps. 51:4,9).
2. Păstrați-vă „distanţa socială”
față de rău. Evitați oamenii răutăcioși
și depravaţi. (Psalmul 1).
3. Protejați-vă gândirea de infecția
mândriei și urii (1 Petru 1:13).
4. Nu agitați în minte lucrurile
urâte și murdare. (Prov. 3:32;12:22).
5. Nu vă gândiți la învățăturile
false. (2 Corinteni 11:3. Tit 3:9).
6. Odihna e importantă: Găsiți-vă
un refugiu de odihnă în brațele
Domnului Isus și ale Bisericii Sale
pentru mântuire. (Prov. 18:11. Ps.
57:2. Matei 16:18.)
7. Igiena zilnică. Cuvântul Lui

Dumnezeu. (Ioan 15:3).
8. Dacă observați orice simptom de
virus al păcatului (mândrie, îndoială,
frică, dorință de avere), sunați urgent
la linia de ajutor a Domnului
Dumnezeu în rugăciune (Ieremia
33:3).
9. Nu uitați niciodată să vă întăriți
imunitatea spirituală cu credință și
putere de la Duhul Sfânt. (1 Petru 1:7,
Efeseni 5:17-18).
10. Răspândiți vestea bună a
Evangheliei, că virusul păcatului poate
fi distrus și urmează să se termine.
(Rom. 16:20).
Binecuvântarea Tatălui nostru care
este în Ceruri și Harul Domnului İsus
Hristos Mântuitorul să fie cu voi cu
noi cu toți. Amin.
q Deces: Sora Viorica Rațiu,
născută la 18 ianuarie 1945, a plecat
la Domnul în
dimineața zilei de
23 iulie, fiind în
Arizona, unde a
locuit în ultimii
ani. Serviciul
funebru
și
înmormântarea au
avut loc la
Danville, IL., unde
locuise înainte și
unde este înmormntat și soțul ei, Matei
Rațiu. La serviciul de înmormântare a
participat și familia vărului, Dr.
Tiberius Rață, profesor la Seminarul
Grace din Warsaw, Indiana. Viorica
Rațiu a făcut parte în copilărie în Corul
de Copii al Radio-Televiziunii
Române, și apoi în vestitul Cor
Madrigal, din București. În urma ei au
rămas, familia fratelui de corp, Viorel
Bulboaca (de la noi), și familia fiicei
Camelia, cu patru fiice, care loocuiesc
în Flagstaff, Arizona.

Studiul Biblic de miercuri seara
5 August
A asculta și a împlini
Ep. Iacov 1:19-27 (v. 22)
12 August
Credința vie
Ep. Iacov 2:14-26 (v. 26)
19 August
Să ne fie îmblânzită limba
Ep. Iacov 3:1-12 (v. 5)

n Pe data de 29 iulie a.c. a sosit din
România familia Ionuț și Maria Pirtea
împreună cu copiii Eduard și Andrei;
sora Maria fiind soră de corp cu toți
26 August
frații Smahon. În imaginea de mai jos,
Două feluri de înțelepciuni
la sosirea în aeroportul O’Hare.
Ep. Iacov 3:13-18 (v.17)
n Duminică, 9 august, sora Lidia
Bogdan a plecat în România la Bocșa
Chiar dacă nu avem adunare
împreună, în casa Domnului, luați pentru o perioadă de câteva săptămâni.
temele și textele de studiu biblic și Ne rugăm ca Domnul să o păstreze în
pace și sănătate .
studiați-le personal.

Citirea Zilnică a Bibliei
Luna AUGUST 2020
£1 - Isaia 43:1-21
£2 - Isaia 49:8-26
£3 - Isaia 54:1-17
£4 - Isaia 55:1-13
£5 - Plângeri Ieremia 3:1-24
£6 - Plângeri Ieremia 3:25-57
£7 - Osea 1:1—2:1
£8 - Osea 2:2-23

£16 - Iona 1:1-17
£17 - Iona 2:1-10
£18 - Iona 3:1-10
£19 - Iona 4:1-11
£20 - Țefania 1:1-18
£21 - Țefania 2:1-15
£22 - Țefania 3:1-20
£23 - Hagai 1:1-15
£24 - Hagai 2:1-23
£25 - Zaharia 1:1-17
£26 - Zaharia 1:18—2:13
£27 - Zeharia 8:1-23
£28 - Zeharia 9:9-17
£29 - Zeharia 10:1-12

Doamne, ține-mă de mână

Cuvântul dătător de viață al lui Dumnezeu
prin care învățăm să ne iubim și să ne iertăm

£9 - Osea 3:1—4:10
£10 - Osea 5:4-15
£11 - Osea 6:1—7:2
£12 - Osea 7:3-16
£13 - Osea 9:17—10:15
£14 - Osea 11:1-11
£15 - Osea 14:1-9

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

£30 - Ev. Ioan 8:1-11
£31 - Filimon 1-25

Citirea tematică a Bibliei urmează textele
propuse anul acesta de American Bible
Society

Doamne, ține-mă de mână,
Căci e drumul prea stâncos,
Și-n genunchi nu mai am vlagă
Plânge osia-n teleagă,
Și îmi pierd o zi întreagă,
Pe un drum alunecos.
Dacă vezi că vreau odată,
Cu un gând necugetat
Să nu mă mai țin de Tine,
Ia nuiaua, dă-mi suspine,
Leagă-mă mai strâns și bine,
Tot cu Tine înnodat.
Nu lăsa să-mi scape mâna
Și să iasă dintr-a Ta
Strânge-mă până mă doare,
Dar să nu cad în vâltoare,
În prăpastia cea mare,
Ține-mă, nu mă lăsa!
Mâna Ta, cea cu putere,
Să mă țină ne-ncetat
Ca s-ajung și eu acasă,
În Poiana luminoasă,
Cu Oștirea glorioasă,
În al săvilor Palat! (vp)
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