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Versetul de salut al bisericii
Psalmi 31:24

„Fiți tari, și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în
Domnul!.”

„Be of good courage, and he shall strengthen your
heart, all ye that hope in the LORD.”
În fiecare Duminică, de la orele 10:00AM, precum și
Miercuri de la orele 7:00PM, avem serviciu în incinta bisericii și transmitem online pe pagina de Internet a Bisericii
(www.rbc-chicago.org), pe Pagina de Facebook a Bisericii,
precum și pe Canalul YouTube.

Motive de rugăciune

James 5:16 ...rugați-vă unii pen-

tru alții, ca să fiți vindecaţi. Mare
putere are rugăciunea fierbinte a
celui neprihănit.
1 Peter 4:8 Mai pe sus de toate,
să aveți o dragoste fierbinte unii
pentru alții, căci dragostea acoperă
o sumedenie de păcate
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 Pentru mântuirea tuturor oamenilor, cu precădere pentru
cei nemântuiți din familiile
noastre. Amintim pe Justin
Enea și Mihai Stoica
 Pentru țara noastră, Statele
Unite, și pentru poporul american
 Pentru păstorii bisericii, pentru frații din comitet, pentru
frații diaconi și pentru toți cei
implicați în slujirea bisericii.
 Pentru tinerii bisericii care
sunt plecați la studii în diferite
orașe, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu credincioșie în
viața spirituală și cu rezultate
bune la învățătură.
 Pentru partenerii noștri de misiune: bisericile din România,
Seminarul din București, Căminul Felix, Fundația Ecce
Homo, Asociația bisericilor
baptiste Române din USA, și
fam. Drinkall.

Studiu Biblic săptămânal

Cumpătarea în toate lucrurile
este practică
Versetul de Aur
Eclesiastul 7:8
Mai bun este sfârșitul unui lucru
decât începutul lui; mai bine cel
bun la suflet decât cel îngâmfat.
Text:
Eclesiastul 7:1–19
Ideea centrală:
În pofida deșertăciunii vieții „sub
soare”, există principii pe care,
dacă le aplică, omul care se teme
de Dumnezeu poate găsi semnificație și speranță pentru existența
sa.
Scopul lecției:
Să ne încurajeze să trăim călăuziți de principii sănătoase care să
ne ajute să avem vieți echilibrate,
reverențioase față de Dumnezeu.

La Mulți Ani!
Celor născuți în August
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Anunțuri

„Călugării şi-au făcut meserie
din rugat pentru că ei au văzut
Gavril Caraba
că nu poate să existe meserie
Sept. 3 1955
mai frumoasă decât să vorbeşti
August 21 2021
tot timpul cu Dumnezeu.” (9 ani)
„Călugării nu sunt aşa de vor Fratele Gabi plebăreți pentru că dacă Îl lasă pe
case în țară, în RoDumnezeu să le vorbească toamânia, cu circa trei
tă ziua, ei s-au obișnuit să tacă
săptămâni în urmă.
mult, ca să-L asculte – că nu
Era plin de entuzipot să-L întrerupă tocmai pe
asm la gândul că-și
Dumnezeu.” (8 ani)
va revedea meleagu„Biserica e sfântă şi rămâne
rile natale. Dar Domnul a găsit de
sfântă chiar dacă intră în ea
cuviință să îl cheme ACASĂ în
mulți păcătoși, că biserica de
Patria de Sus. A fost un bărbat
aia e făcută, ca păcătoșii care
credincios, un om cu inimă de
intră să-şi facă acolo antene
slujitor, mereu gata să ajute, să se
pentru Dumnezeu.” (12 ani)
implice, să se dăruiască, unul din„Dumnezeu se înțelege mai
tre stâlpii Bisericii Baptiste Rouşor cu copiii mici, că cei mici
mâne din Chicago. Din perspectiau suflet mai încăpător. La oava veșniciei, suntem pe deplin
menii mari e o înghesuială de
încredințați că s-a mutat la Domrele că nici n-ai unde să
nul, că s-a dus la Cel pe care L-a
stai.” (10 ani)
iubit și Căruia I-a slujit cu atâta
„Îngerii nu ne spun cum e în
abnegație. Amintirea lui va rămâRai, de unde sunt ei, că atunci
ne în inimile noastre cât vom trăii
când mori e ca un fel de ziua ta
pe acest pământ. Locul lui în bişi primești cadou Raiul şi ei nu
serică va rămâne gol și de neînlopot spune dinainte cum arată
cuit. Ne rugăm ca Dumnezeu să
cadoul pe care îl primești pense îndure de familia lui și să o
tru că strică toata ziua.” (10 ani)
mângâie pe soție, sora Nora Ca„Postim ca să nu ne mai gânraba, pe fiică, sora Raluca, pe fiul
dim numai la gusturi de mânRaul, și pe toți cei dragi, rămăși
care şi să ne mai gândim şi la
în urmă. Dragă frate Gabi, ne vei
gustul de Dumnezeu.” (11 ani)
lipsi enorm! La revedere! Ne-om
„Cei care nu-L găsesc pe Dumvedea la cele țărmuri, unde nu
nezeu sunt cei care Îl caută din
mai sunt dureri! Ne-om vedea,
interes.” (12 ani)
ne-om vedea...
„Milostivul e rar, că mila n-o
găsești pe toate drumurile  Suntem cu sufletul alături de sora
Voichița Breban. Joi dimineață,
deoarece ea trebuie cultivadupă o bătălie lungă și grea cu
tă.” (14 ani)
boala, și-a încheiat călătoria pă„Inima bate, bate până se stinmântească ginerele dumneaei,
ge, că inima este ca lumânarea
Peter Balingit. Domnul să mânşi dacă tu crezi în Dumnezeu,
gâie întreaga familie.
el ți-o aprinde din nou în
Cer.” (9 ani)
Calendar de citire a Bibliei
„Raiul nu se poate vedea cu
ocheanul, din avion sau din
 23 Aug. Ieramia 17-20
satelit, el se vede cu sufletul,
cu inima de aici, de pe Pă 24 Aug. Ieremia 21-23
mânt.” (12 ani)
 25 Aug. Ieremia 24-26
„Pe Dumnezeu nu poți să-L
 26 Aug. Ieremia 27-29
vezi niciodată, dar poți să-L
 27 Aug. Ieremia 30-32
atingi cu rugăciunea.” (11 ani)
 28 Aug. Ieremia 33-36
„Duhul Sfânt este memoria
 29 Aug. Ieremia 37-39
iubirii.” (15 ani)

În memoria lui Gabi Caraba
O! Gabi dragă, ce-ai trudit, lucrând aici așa de greu,
Ori la cărți în bibliotecă, ori pe unde mai știu eu,
Ai plecat fără a spune, sus pe nori în Cer, ... departe,
Ca să fi cu Creatorul, ce-L slujiși până la moarte.
Știu de-o poveste din vechime, când moartea a venit să-l ia,
Pe un moșneag fără de nume, la-mpărăția ce slujea.
Și bătrânelul cu pricina, era privit lung ...cu mirare,
De moartea, care într-un colț, stătea uimită în picioare.
S-a speriat atuncea moșul și drept la rege el s-a dus,
Rugându-l să îi dea merinde și un cal iute și supus.
Voia să plece-n fugă mare, departe de împărăție,
Ca moartea să nu îl găsească, de el nimic să nu se știe.
Așa făcut-a moșul nostru, trei zile-n fugă a tot mers,
Până ajunse-ntr-o strâmtoare, între doi munți, după un șes.
Și-aici văzu, ...sus pe o stâncă, pe moartea cea-nfiorătoare,
Care-a venit să-l ia cu dânsa, să-l ducă dincolo de zare.
A întrebat-o-atuncea moșul, ...de ce-l privea la-mpărăție,
Iar ea-îi răspunse scurt și rece c-aici el trebuia să fie.
Și nu vedea cum bătrânelul o să parcurg-așa o cale,
Ca să ajungă-n ceasul acesta, aici și-acum în astă vale.

Căci ăsta-i locul de plecare și-așa bătrân cum tu erai,
Nu am știut cum ai s-ajungi, ...erai prea slab și-abia mergeai.
Dar Tatăl, toate El le știe… și anul, clipa, chiar și locul,
Când vom pleca în veșnicie, când viața își încheie… jocul.
Așa că scumpul meu prieten, ce ai plecat înspre vecii,
În România era locul de decolat, spre veșnicii.
Ne vom aduce toți aminte, de ce-ai făcut ...și-oricum ar fi,
Noi știm că va sosi și clipa, când lângă Domnul Sfânt vom fi.
La revedere! Scumpe frate, La revere ființă dragă,
Ne-om întâlni pe nori când Domnul, va reveni ca să ne tragă
Spre Patria ce-n veșnicie, ...El Tatăl Sfânt a pregătit,
Să fim noi care-n lumea asta, ...L-am ascultat și L-am iubit.
Sosit e timpul despărțirii, și suntem plini doar de fiori,
Acum, când ai zburat spre cer, ...În Țara Sfântă unde-s flori,
Cu tremur și cu murmur sfânt, Până în ziua de-înviere,
Îți spunem ție Gabi dragă ...pe veci, în veci: „LA REVEDERE!”

Michael Ben-Hur

Mulțumim tuturor celor care ați ales să fiți la
închinare cu noi în ziua de astăzi și ne rugăm
ca Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Thanks to everyone that choose to worship
with us today;
we pray that God may bless you!
Buletin realizat de Michael Ben-Hur

