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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
Sfaturi pentru tineri
Versetul de Aur:
Eclesiastul 11:9
Bucură‑te, tinere, în tinerețea ta,
fii cu inima veselă cât ești tânăr,
umblă pe căile alese de inima ta și
plăcute ochilor tăi, dar să știi că
pentru toate acestea, te va chema
Dumnezeu la judecată.
Text:
Eclesiastul 11:1–10
Ideea centrală:
Fiind conștienți că nu putem cunoaște ce va aduce viitorul și nici
căile ascunse ale lui Dumnezeu,
pentru a nu ne ruina trebuie să
ajungem la concluzia că viața trebuie trăită cu înțelepciune la orice
vârstă în baza relației cu Dumnezeu.
Scopul lecției:
Să ne ajute să înțelegem că o viață
trăită cu înțelepciune Îl onorează
pe Dumnezeu și va aduce negreșit
beneficii în viața noastră de credincioși.

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
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.
25-Sep.
26-Sep.
28-Sep.

O casă ideală Ioan 11:1
Casă din Betania era nespus de favorizată. Familia părea să
fie bogată. Era o casă iubitoare, cei
trei membri pomeniți fiind legați
între ei prin relații foarte apropiate
şi duioase. Aceasta o știm din faptul că Isus a socotit-o a fi o casă
foarte plăcută pentru El. Cu siguranță n-ar fi ales ca loc de găzduire
o casă plină de certuri. El n-ar fi
putut găsi refugiu în alt loc decât
într-o casă plină de dulceața dragostei.
Știm, de asemenea, că era
un cămin plin de afecțiune, fapt ce
reiese din întristarea surorilor
atunci când le-a murit fratele. Citind această povestire fără pereche,
suntem siguri că ceea ce ţinea
această familie împreună nu era o
legătură obișnuită. În mult prea
multe case, frații şi surorile nu sunt
ce ar trebui să fie unii pentru alţii.
Adesea există cel puțin o lipsă în
manifestarea iubirii. Frații şi surorile n-ar trebui doar să se iubească
unii pe alții, ci şi să fie amabili şi
afectuoși în relațiile lor.
Apoi, aceasta era o casă
privilegiată şi pentru faptul că a
fost aleasă de Isus să fie locul de
odihnă al inimii Sale în serile liniștite, după conflictele aprige cu dușmanii Săi în templu. Prin dragostea Sa pentru membrii acestei familii şi prin onoarea pe care a
acordat-o casei lor a fost imortalizat micul oraş al Betaniei.
Boala însă a pătruns chiar
şi în această casă extrem de privilegiată. Ne putem însuși câteva
lecții de aici. Construirea unei case, în ale cărei încăperi să nu poată
pătrunde boala, este imposibil de
realizat. Bogăția nu poate ţine boala departe, şi nici dragostea. Totuşi, mai învăţăm că boala din casa
noastră nu dovedește faptul că
Cristos nu ne iubește. În casele pe
care El le îndrăgește foarte mult
intră durerea şi necazul; însă, vom
vedea că, la sfârșit, binecuvântarea
familiei şi slava lui Dumnezeu izvorăsc din încercare. Aceste gânduri ar trebui să ne mângâie atunci
când boala pătrunde în familia
noastră.

Anunțuri
A plecat la Domnul fratele Dorin Mitrofan, fiul fr. păstor Mihai Mitrofan și al sorei Hortensia. Fratele era membru la First
Romanian Baptist Church, dar
atâta vreme cât sănătatea i-a
îngăduit a frecventat și adunarea noastră. Serviciul de înmormântare a avut loc ieri, trupul
neînsuflețit al fratelui a fost
așezat în mormânt, la Bohemian National Cemetery. Să ne
rugăm pentru sora Hortensia și
pentru toți cei dragi, rămași în
urmă.
 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.
 Programul Awana pentru Copii
se reia la RBC, Miercuri, 29
Septembrie, de la orele 6:458:00 PM. Vă puteți înregistra
copiii pe link-uri online ce vor
fi postate pe Pagina de Internet,
respectiv pe Pagina de Facebook a Bisericii, precum și pe paginile de social media ale Departamentului de Tineret. Înscrierile se va putea face și în
persoană.
 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.


Calendar de citire a Bibliei








20 Sep.
21 Sep.
22 Sep.
23 Sep.
24 Sep.
25 Sep.
26 Sep.

Daniel
Daniel
Daniel
Osea
Osea
Osea
Osea

04-06
07-09
10-12
01-04
05-07
08-10
11-14

Pe ulița îngustă
Pe ulița îngustă ce urcă către cer,
Acolo, unde-n Slavă, stă Fiul de dulgher,
Mă străduiesc Părinte, pe sfânta Ta cărare,
S-ajung la-mpărăția, ce se ivește-n zare.
Să fiu cu Tin’ de-apururi,
La sfintele-Ți hotare.
Aș vrea să zbor Stăpâne, iar timpul să se curme,
Și vremea întâlnirii, cu-a pășilor Tăi urme,
Să se scurteze Tată și-n locul pitoresc,
Să Te cuprind în brațe, să-ți spun că Te iubesc,
Pe Tine Fiu ceresc,
Vlăstar Dumnezeiesc.
Aș vrea să fiu cu Tine, să zbor din nori, în stele,
Să colindăm prin spațiu, prin colțuri și unghere,
Iară la braț cu Tine să mergem fără veste,
În locuri de sub Soare, pe pajiști mari, celeste,
Și să cinăm de-apururi,
Cu Tatăl, sus în ceruri.
Ce minunat e Doamne, cu Tin’ să fim oriunde,
Călătorind prin astre, în cer, zburând pe unde,
Și-alături de toți sfinții ce-n cer au emigrat,
Să lăudăm pe Tatăl, al nostru Împărat,
Ce-a jertfit al Său Fiu,
Ca-n veci eu să fiu viu.
Îți mulțumesc Isuse și Ție Sfânt Părinte,
Că m-ai cules din lume, la cerurile sfinte,
Că m-ai trezit la viață, din amorțita moarte,
Ca-n trupul lui Hristos, să fac acuma parte,
Și Ție o Prea Sfinte,
Să-Ți spun pe veci Părinte.
Mă plec cu umilință în față-Ți scumpe Tată,
Și-Ți cer cu pocăință: mă iartă! Da mă iartă,
De tot ce-n lumea asta, am fost și am făcut,
Eu păcătosul lumii,… ce l-ai creat din lut,
Dar care prin iubire,
Așteapt-a Ta venire.

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

