Salutul Nostru
“Însuși Domnul
păcii, să vă dea
totdeauna pacea, în
orice fel. Domnul să
fie cu voi cu toți!"

Romanian Baptist Church
of Portland, OR

2 Tesaloniceni 3:16

TWO OR THREE IN THE LORD’S
NAME
It is not easy persevering in prayer
alone. For this reason, the Lord
encourages us to join hands with
others in prayer. Remember that
even the great man of God, Moses,
had to be supported in prayer.

CHEMARE LA RUGACIUNE
Barbatii din biserica sunt chemati la
rugaciune, in fiecare miercuri seara
la ora 7:00

05 Noiembrie 2017

Romanian Baptist Church of Portland, OR
FRUMUSEȚEA MULȚUMIRII
Multumiti lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; caci aceasta este voia lui
Dumnezeu, in Hristos Isus, cu privire la voi! 1 Tes. 5:18
Scumpi frați și surori,
Prin îndurarea lui Dumnezeu am intrat în luna Noiembrie, luna pe care o
dedicăm an de an mulțumirii. Acest exercițiu spiritual este nespus de folositor
pentru că El ne aduce aminte cât suntem de mici, de slabi și de dependenți de Cel
Prea Înalt, întocmai precum sun oile dependente de Păstor. De fapt, noi toți cei
răscumpărați suntem parte din Turma Marelui Păstor al oilor, Domnul Isus
Christos, și ne bucurăm de grija ce ne-o poartă zilnic. Trebuie să mărturisim că
fără El nu putem sta în picioare și despărțiți de El nu putem face absolut nimic!
Nu este deloc greu să realizăm faptul că numărul de cereri depășește
numărul de mulțumiri pe care le aducem înaintea Domnului în rugăciune. O
veche legendă evreiască spune că Domnul a trimis doi îngeri cu câte un coș să
culeagă rugăciunile sfinților. Unul trebuia să culeagă cererile și celălalt
mulțumirile. Când s-au întors în cer îngerul cu cererile avea coșul plin de dădea
peste el, iar îngerul cu mulțumirile a adus un coș aproape gol. Acum, noi știm că
rugăciunile noastre nu ajung la Domnul prin intermediul îngerilor sau al altcuiva,
ci sunt adresate direct Domnului, prin călăuzirea și îndemnul Duhului Sfânt. Însă
realitatea acestei disproporționalități rămâne o carență a vieților noastre de
credință.
Scriptura ne cheamă să împlinim voia lui Dumnezeu pt viețile noastre. Iar
versetul de mai sus ne explică că ea începe cu un act hotărât, deliberat și energic
de mulțumire și recunoștință la adresa lui Dumnezeu pt tot ceea ce
experimentăm. Biblia nu ne cheamă să mulțumim doar pentru lucrurile care ne
plac, sau doar pentru lucrurile care produc bucurii de moment, ci pentru TOATE
lucrurile: atât mici cât și mari, atât spirituale cât și materiale, atât plăcute cât și
neplăcute, pentru că absolut toate sunt orchestrate de Dumnezeu ca să lucreze
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor
chemați după planul Lui veșnic și glorios.
Ca și oameni răscumpărați, ca și familii, ca și biserică ne bucurăm luna
aceasta să numărăm binecuvântările divine căutând să nu uităm nici una din
binefacerile Lui. Prin aceasta arătăm că tot ce avem primi de la El, atât pentru
viața trupească cât și pt cea duhovnicească; arătăm de asemenea că rămânem
smeriți și dependenți de El în toate aspectele și că ne bizuim și pe mai departe de
El. Să mulțumim pentru roadele câmpului, dar și pentru roadele Duhului și pentru
rodul suferințelor Domnului Isus, cu rugăciunea ca El să rodească în continuare
tot mai mult în noi și prin noi, spre slava Numelui Său Mare și Sfânt!
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Păstor, Ciprian M Ardelean

Buletinul este disponibil online: www.rbcportland.com
CHEMARE LA RUGACIUNE
Barbatii din biserica sunt chemati la rugaciune,
in fiecare miercuri seara la ora 7:00. Biserica
noastra, familiile noastre au nevoie de paza si
binecuvantarea lui Dumnezeu pentru aceste
sarbatori.
Barbatii in Rugaciune
1.

O datorie

Atunci cand Rick a plecat pentru a doua misiune militara in Estul Mijociu, el a impartasit
cateva motive specifice de ingrijorare cu sotia sa, Melissa. Sunt nelinistit cu privire la unii
oameni din noul meu platon. Nu-i cunosc suficient de bine cum ii cunosteam pe cei din
ultimul platon. Roaga-te pentru noi . Ca si majoritatea barbatilor, Rick se confrunta cu o
cultura care proiecteaza o idee gresita ca frica inseamna slabiciune. Majoritatea barbatilor
refuza sa admita ca ei au temeri frica pentru familiile lor, pentru banii lor, pentru viitorul
lor. Doua luni dupa ce Rick plecase, s-a trezit in Centrul Militar de Medicina Walter Reed.
Tot piciorul lui drept era complet rasucit..., iar piciorul stang lipsea din genunchi in jos.
Capitanul lui povestea: Urmand marginea drumului IED, Rick se tara de la un soldat ranit
la altul si se ruga cu ei . Nu ti-am dat Eu oare porunca aceasta: Intareste-te si
imbarbateaza-te? Nu te inspaimanta si nu te ingrozi, caci Domnul, Dumnezeul tau, este cu tine
in tot ce vei face (Iosua 1:9). In timpul istovitoarei reabilitari Rick a dat urmatoarea
explicatie: Diferenta intre un las si un erou nu consta in faptul ca esti speriat sau nu, ci in
ceea ce faci cand esti speriat .
Barbatii ca Rick au inteles ca rugaciunea ne face capabili sa ne invingem
slabiciunile. Apostolul Pavel s-a rugat in mod repetat lui Dumnezeu sa-l intareasca pentru a
infrunta atacurile lui Satan. Doar cand Pavel a predat mandria sa, a inteles cum slabiciunile
i-au fost legate de puterea lui Cristos (2 Corinteni 12:6-10). Oamenii rugaciunii predau
temerile, mandria si slabiciunile Celui care este in control.
(continuare in buletinele urmatoare)
2. Barbatii in Rugaciune -

3. Barbatii in Rugaciune -

Sub atac
O barbatie autentica

Anunturi:
12 Nov. a.m. - Serviciu de botez (nu se tine Sunday .
School pentru copii)
Lucrarea cu copiii: Din Noiembrie 12, o grupa noua de toddlers
(prichindei) va incepe o serie de lectii biblice, in fiecare duminica de
la ora 11:00 a.m. si de la ora 7 p.m. (3 to 5 years old)
19 Nov. p.m. - Program Special - Orchestra
23 Nov. - Ziua Multumirii, serviciu divin or 10:00 a.m.
26 Nov. p.m. - Program special - Grupul Homecoming
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Scoala Biblică Duminicală
5 Noiembrie, 2017

12 Noiembrie, 2016

Dumnezeu credincios, popor necredincios

Promisiunea unui nou Legămînt

Text biblic: Numeri 25:10-13;
I Samuel 2:30-36;
Cuvînt de aur: I Samuel 2:35

Text biblic: Ieremia 31:27-34;
Cuvînt de aur: Ieremia 31:33

CONȚINUTUL LECȚIEI:
I. Dumnezeu răsplătește rîvna
(Numeri 25:10-13)
A) Dumnezeu vorbește (v.10)
B) Fineas este lăudat (v.11)
C) Legămîntul stabilit (v.12)
D) Promisiune permanentă (v.13)
II. Dumnezeu pedepsește păcatul
(I Samuel 2:30-36)
A) Consecințele neascultării (vv.30-34)
B) Recompense pentru credincioșie (vv.35-36)
CONCLUZIE:
A) Necredincios angajamentelor
B) Rugăciune
C) Gînd de reamintit: „Unii văd credincioșia
lui Dumnezeu, atunci cînd dovedesc a fi
credincioși.”

CONȚINUTUL LECȚIEI:
I. Anularea judecății (Ieremia 31:27-30)
A) Semănarea seminței (v.27)
B) Reconstruirea (v.28)
C) Un proverb vechi (v.29)
D) Un proverb nou (v.30)
II. Restaurarea Relațiilor
(Ieremia 31:31-34)
A) Un nou Legămînt (v.31)
B) Legămîntul cel vechi (v.32)
C) Scris în inimă (v.33)
D)Nu va mai fi păcat (v.34)
CONCLUZIE:
A) -Puterea Noului Legămînt
B) -Rugăciune
C) -Gînd de reamintit: „Legea Domnului să
fie scrisă în inimile noastre.”

Curs Financiar gratuit
Sora Aurora ne-a anuntat ca in seara de Joi, 9 Noiembrie, de la ora 7:00 PM, va avea loc a
doua sesiune a cursurilor de echipare pentru administrarea biblica a finantelor. Cursul va
cuprinde lectii de pregatire pentru pensie, lectii pentru iesirea din situatii de criza
financiara, lectii pentru evitarea greselilor in administrarea finantelor, lectii ca sa faci
balanta cea mai rentabila intre investitii si pastrarea banilor in banca, metode de achitare a
casei in care locuiesti inainte de a iesi la pensie, asigurare de viata si sanatate in planul de
pensionare etc.
Youth: Hello everyone!
Hope everybody is having a blessed fall! This Saturday, November 4th, we continued our
time of service and edification. God willing, we met at the church at 12 PM for the shoebox
activity. We want to serve the less fortunate by putting together gifts for children to receive
for Christmas this year and also share the Gospel! After that we enjoyed some food and
fellowship, and then the youth choir practice!
Colossians 3:15 "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you
were called to peace. And be thankful."
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