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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
Dorica Scobercea Christopher Socite
Estera Băieș
Ionel Borșan
Azaria Șmilovici
Jivca Radoicovici
Teofil Șmilovici
Danița Pavlovici
Carmen Sezonov
Camelia Năstase
Daniel Geabou
Costi Ursache
Lili Chișmorie
Fam. Hudema
Caleb Ursan
Ileana Lichtman
Voichița Breban
Rodica Lighezan
Jeni Ursan
Fam. Spencer
Boris Levițchi
Fam. Cotîrlă
Ionică Burcă
Dan Paul
Gina Stiles
Iliuță Stoia
Fam. Bujdei
Fam. Brânzai
Titus Chira
Emil Dumitru
Adriana Pietreanu Alex. Panaitescu
Fam. Fecioru
Cornel Panaitescu
Fam. Ionescu
George Barbărasă
Tabita Dragomir
Fam. Suciu
Verona Frăsineanu Nadia Rolea
Charlie DeVries
Vasile Ursan
Anna Giucă
Viorica Guia
Maggie Popescu
Elena Negru
Vetuța Ursan
Tia Sârbu
Fam. Guler
Cristian Dumitrana
 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

Neputința de a înțelege toată lucrarea lui Dumnezeu
Versetul de Aur:
Eclesiastul 8:17
… am văzut atunci toată lucrarea
lui Dumnezeu, am văzut că omul
nu poate să pătrundă ce se face sub
soare; oricât s‑ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla și, chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să
înțeleagă, tot nu poate să găsească.
Text:
Eclesiastul 8:1–17
Ideea centrală:
Nu putem înțelege toate tainele
lumii create de Dumnezeu și planurile Lui infinite, dar putem să ne
bucurăm de darurile vieții date de
El și să trăim în sfințenie, având o
mărturie bună.
Scopul lecției:
Fii încurajat să trăiești având o
mărturie bună și să ai răspuns biblic la nedumeririle vieții, dându‑I
slavă lui Dumnezeu.

La Mulți Ani!
Celor născuți în Septembrie
Silvia Titean
Gloria Hosu
Danita Pavlovici
Julia Geabou
Augustin Clep
Luke Ursan
David Tent
Dobre Karin
Ilie Corsatea
Alexandra Hațieganu
Adriana Rumpel
Emil Marinca
Adriana Popa
Maria Chis
Marina Girju
Marinela Pintea
Cornel Tisler
Paul Varvara
Gabriel Drăghici

03-Sep.
05-Sep.
07-Sep.
11-Sep.
13-Sep.
14-Sep.
16-Sep.
16-Sep.
17-Sep.
17-Sep.
17-Sep.
18-Sep.
20-Sep.
21-Sep.
22-Sep.
22-Sep.
25-Sep.
26-Sep.
28-Sep.

1 Corinteni 1:9
"Chemaţi la părtășia cu
Isus Hristos, Domnul nostru". Cuvintele acestea ne pun în faţă cu
ceea ce este în realitate, viața
creştină, şi înțelegem în ce măsură
ne-am îndepărtat de acest model.
Evangheliile ne dezvăluie viața
pământească a Domnului Isus şi ne
arată dintr-o dată răspunderea
noastră de a fi ucenici ai unui astfel
de învăţător. Dumnezeu ne cheamă
la o umblare zilnică cu Domnul, în
mijlocul acelorași împrejurări pe
care le-a întâmpinat şi El pe pământ. Părtășia cu Fiul Său Isus
Hristos ne conduce pe un drum tot
mai strâmt care sfârșește la cruce.
Să observăm că pe măsură ce
Domnul nostru Se apropia de jertfa
supremă pe care trebuia s-o împlinească, ucenicii au arătat o neînțelegere crescândă provenind din
împietrirea inimii lor. Şi noi suntem expuși la aceeași primejdie.
Unde ne aflăm noi în prezent? Îl
urmăm noi de departe ca Petru?
Suntem pe cale de a-L tăgădui? A
fost crucea înlocuită cu o râvnă
superficială şi printr-o pretenție
creştină de suprafață, chiar biblică,
care ne satisface? Dacă da, suntem
în afara drumului, trăim în confuzie şi nu cunoaștem părtășia cu
Isus Hristos, Domnul nostru.
Să nu dăm înapoi din fata
părtășiei cu suferințele Lui; ele
sunt o parte din relaţia noastră cu
El însuși, şi ele ne fac să cunoaștem bucuria desăvârşită; ele ne
deschid uşa slavei şi ne dau intrare
liberă la tronul de har, unde Domnul nostru este încununat cu slavă
şi cu cinste.
Iată secretul puterii, a unei
vieți duhovnicești îmbelșugate,
biruitoare şi rodnice. Şi Dumnezeu
este credincios, El care ne-a chemai la această părtășie cu Fiul Său
Isus Hristos. (1 Cor. 1:9)
Nimic nu poate să fie mai
sublim în lumea aceasta, pentru un
credincios, decât scumpa părtășie
cu Mântuitorul nostru care ne iubește aşa de mult.
Cu câtă grijă sfântă ar trebui să umblăm zilnic, ca să nu
afectăm cu nimic această scumpă
legătură cu El, şi mai ales să n-o
întrerupem prin păcat, într-o astfel
de situație am fi ca o corabie fără
cârmă pe o mare înfuriată.

Anunțuri
În România, a trecut la Domnul
sora Marioara Tămășan, mama
fratelui Vasile Tămășan. Atât
fratele Vasile și sora Ani au
plecat în România la înmormântare. Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie familia atât de
rău încercată și El să îi poarte
în Carul Său de biruințe.
 Vineri, au început lucrările celui de al 108 lea Congres și în
Biserica din loc e mare sărbătoare. Seara a fost serviciul de
deschidere, cu un public destul
de mare, iar Sâmbătă seară,
Domnul ne-a binecuvântat cu
un program minunat și cu o
participare numeroasă, atât în
sanctuarul bisericii cât și pe
canalele de internet. Astăzi
vom avea serviciul de dimineață de la orele 9:30 AM la 12:30
PM și după ce vom servii masa
de prânz, la ora 3:00 PM vom
avea serviciul de închidere, iar
Luni dimineață la orele 10:30
vom avea Picnicul Congresului
la Busse Forest South - Grove
#18 în Elk Grove Township, IL
60007


Aspect de la repetiția generală a corului împreună
cu orchestra



Calendar de citire a Bibliei








06 Sep.
07 Sep.
08 Sep.
09 Sep.
10 Sep.
11 Sep.
12 Sep.

Ezechel
Ezechel
Ezechel
Ezechel
Ezechel
Ezechel
Ezechel

08-11
12-14
15-18
19-21
22-24
25-27
28-30

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

