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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
Înțelepciunea este practică și
folositoare
Versetul de Aur
ECLESIASTUL 9:18
Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război, dar un singur
păcătos nimicește mult bine.
Text:
Eclesiastul 9:1–10:20
Ideea centrală:
Înțelepciunea lui Dumnezeu este
practică și eficientă în încercările
și dilemele vieții de „sub soare”.
Scopul lecției:
Să practicăm autocontrolul și sfințenia, prudența și maturitatea în
viața personală și în Biserică.
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Celor născuți în Septembrie
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2Corinteni 9:7
“Fiecare să dea după cum a hotărât
în inima lui: nu cu părere de rău
sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu.”
Un predicator făcea apel
pentru colectă în faţa unei adunări
mari. A cerut oamenilor să vină cu
darurile lor în faţa bisericii într-un
act al voinței şi bucuriei. Mulți au
venit în faţă pentru a-şi prezenta
darurile. Printre ei, o adolescentă
șchioapă s-a aliniat șchiopătând pe
la sfârșitul rândului. Scoțându-şi
ceasul de la mână, l-a pus pe masa
de lângă podiumul amvonului, după care s-a îndreptat spre bancă.
Când serviciul s-a terminat,
unul dintre ușieri a fost trimis s-o
conducă în biroul unde predicatorul dorea să stea de vorbă cu ea. El
a spus: „Draga mea, am văzut ceea
ce ai făcut în seara aceasta. A fost
minunat. Dar răspunsul oamenilor
a fost atât de generos, că am primit
mai mult decât trebuie pentru nevoile noastre. Nu mă simt bine să
păstrăm ceasul tău atât de preţios
şi aș vrea să-l iei înapoi”. Acest
fapt a surprins-o pe fată, care a clătinat vehement din cap a refuz. Cu
o privire plină de reproș în ochi, ea
a spus: „Frate pastor, dumneavoastră nu înțelegeți. Ceasul nu vi l-am
dat dumneavoastră sau bisericii, ci
l-am dat Domnului!”
Cuvântul lui Dumnezeu îi
învaţă pe credincioși să dea „nu cu
părere de rău şi nici de silă”. O
dragoste adevărată pentru Isus şi
cauza Sa, nu plăcerea socială, trebuie să fie aceea care să ne motiveze. Numai atunci darurile noastre vor fi plăcute Domnului şi vor
aduce binecuvântări în viața noastră.
Ca şi creştin, poate tu contribui la multe cauze meritorii, fii
însă sigur că ai motive curate. Dă
de bunăvoie şi din toată inima – lui
Dumnezeu!
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Mulțumim Domnului pentru
biruința pe care ne-a dăruit-o
cu prilejul Convenției și pentru
toți aceia dintre dumneavoastră, a căror implicare și slujire
sacrificială, au făcut posibilă
această reușită.
Convenția cu Numărul 108 nea conferit oportunitatea de a
reafirma Rolul Bisericii în lume, frumusețea părtășiei, a locuirii fraților împreună, dar și
unitatea în slujire a fraților și
surorilor din adunarea noastră.
Clasa de cateheză s-a reluat și
continuă, în fiecare Duminică,
de la orele 9AM, în locașul Bisericii, în clădirea anexă. Cei ce
doriți să vă alăturați, vă rugăm
să luați legătura cu frații pastori.
Joi, 30 Septembrie, de la orele
1PM, invităm pe toții seniorii
Bisericii, frații și surorile, în
vârstă de peste 65 de ani, la o
frumoasă părtășie în jurul mesei de prânz. Există un Tabel,
care a fost postat la Intrare, în
care vă rugăm să vă înscrieți
toți cei ce intenționați să participați.
Și anul acesta, dorim să oferim
cadouri de Christmas copiilor
de la orfelinatele de la Lupeni
și Prilipeț..
Săptămâna trecută a revenit din
România sora Nora Caraba.
Continuăm să ne rugăm ca
Domnul să o întărească și să o
mângâie, la despărțirea de fratele nostru drag, Gabi Caraba.
De asemenea, au revenit acasă
fratele Vasile și sora Ani Tămășan, care au participat în țară
la înmormântarea mamei fratelui Vasile, sora Mărioara Tămășan.
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Dăruiește Domnului cu toată inima
Pe Dumnezeu în viața asta, nu încerca a-l înșela,
El este Mare și Puternic, n-opri nimic din partea Sa.
Când ai nevoi în astă lume, El este bun și generos,
Cheamă-L în viața ta, pe Nume, și El îți fi-va de folos.
El cere de la tine frate, și ce e bun și ce e rău,
Dă-i-Le toate cu credință, și vei primi din Harul Său.
Să știți că dărnicia voastră, e scrisă-n Cer cu fir de aur
Ea este-a ta biografie, și este-al tău pe veci tezaur.
De nu dai mult în viața asta, a ta trăire nu-i o artă,
Fii sigur frate și tu soră, c-a ta credință este moartă.
Când dai cu inima întreagă, și dăruiești cu bucurie,
Va declanșa în tine dragă, procesul de schimbare vie.
Al nost Stăpân e-n căutare, de credincioși care-I slujesc,
Și de ispravnici de renume, și de-un admin duhovnicesc.
A ta viață va fi-ntr-na, umplută cu ani buni frumoși,
Cum este-a tuturor acelor, ce-n viață fost-au generoși.
Să nu fi ispitit amice, pe Dumnezeu ca să îl furi,
Nici să-l înșeli în viața asta, cu boarfe și cu vechituri.
Adu-I, tot ce-i mai bun în tine, un cuget, inimă curată,
Și-o viață plină de iubire, care nu moare nici o dată.
Acum, c-ai învățat acestea, și fiindcă tu ai ascultat,
De pace-n lume avea-vei parte, și de un Veșnic Împărat,
El îți va fi Stăpân în ceruri, și Mirele Cel mult iubit,
El îți va fi și Domn și frate, depinde, Lui cum I-ai slujit.
Acum în încheiere frate și sora mea, în Domnul Sfânt.
Că ați trăit în dăruire, Pace avea-veți pe Pământ.

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

