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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 Ionel Borșan
Estera Băieș
Jivca Radoicovici
Azaria Șmilovici
Danița Pavlovici
Carmen Sezonov
Camelia Năstase
Daniel Geabou
Costi Ursache
Ionel Ordeanu
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
Christopher Socite Teofil Șmilovici
 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

Deșertăciunea vieţii fără Dumnezeu
Versetul de Aur:
Eclesiastul 1:1
Cuvintele Eclesiastului, fiul lui
David, împăratul Ierusalimului.
Text:
Eclesiastul 1:1–11
Ideea centrală:
Viața fără Dumnezeu nu are sens.
Scopul lecției:
Să ne ajute să înțelegem ideea
principală din cartea Eclesiastul și
să avem perspectiva corectă asupra vieții.

La Mulți Ani!
Celor născuți în Iulie
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Lidia Meglei
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Iacov 4:13-15

Fiecare dintre noi ne facem planuri pe termen scurt sau
lung. Acele planuri, însă, s-ar
putea să nu se împlinească. Sau
poate că se vor împlini, dar nu
așa cum vrem noi. Sau le vor
împlini alții. Planurile lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna
la vremea stabilită de El, deoarece El nu depinde de altcineva
sau de anumite circumstanțe.
Tocmai de aceea, de fiecare dată
când ne planificăm ceva, ar trebui să ne asigurăm că motivația
principală este să Îl onorăm pe
Dumnezeu și să împlinim voia
Sa. Iar bucuria cea mai mare este faptul că facem parte din planul Său de mântuire și că avem
parte de călăuzirea, însoțirea,
protecția și binecuvântarea Sa.
Tatăl nostru din ceruri, Îți
aducem închinare și mulțumire,
deoarece ne-ai descoperit Cuvântul și planul Tău de mântuire
din care facem parte și noi prin
har! Îți mulțumim și pentru toate
planurile pe care ne-ai ajutat să
le facem și să le ducem la bun
sfârșit! Te rugăm să ne ajuți să
prețuim în fiecare zi prezența
Ta, binecuvântările și promisiunile Tale! Îți mulțumim că Tu
cunoști viitorul și dorești ca și
noi să îl descoperim alături de
Tine! Te rugăm să ne păstrezi în
harul Tău, să ne întărești credința și să ne eliberezi de orice fel
de îngrijorare, tulburare sau teamă!
Îți mulțumim și Te slăvim în veci, Tată, Fiu, Duh
Sfânt!
Amin.

Anunțuri

În dimineața aceasta,
avem în mijlocul nostru
pe fratele Luigi Mițoi
de la Biserica Betania,
care ne va propovădui
din Cuvântul Domnului.
Pentru că este prima
Duminică din lună, astăzi vom sta la Masa
Domnului.
Fiind 4 Iulie, după serviciul Divin, toată audiența este invitată la picnicul organizat în cinstea acestei zile de mare însemnătate în Statele Unite.
Duminica viitoare, la
Buteni, va avea loc celebrarea celor o sută de
ani de la înființarea seminarului baptist din
România, serbare care
va fi onorată cu prezența reprezentanților bisericii din Des Plaines,
familia păstorului Adrian Neiconi, împreună
cu alte familii din biserică.
În numele comitetului
de conducere al acestei
biserici, vă dorim un
„Forth of July” binecuvântat.
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Am un Prieten bun, un Frate
Am un Prieten bun, un Frate și e cu mine tot mereu,
El mă păzește, ’mi dă dreptate și este Fiu de Dumnezeu.
Adesea ori când strâmtorarea și valul mă apasă-n jos,
El îmi aduce alinarea și-mi ia povara, El, Hristos.
Am un Prieten bun, un Frate, mă ține-ntr-una pe-al Său braț,
Mă cară sus pe al Său spate și șterge și al meu obraz.
Mă duce și la ape limpezi, mă duce chiar la pășuni verzi,
Și sufletu-mi înviorează și mă conduce prin livezi.
Am un Prieten bun, un Frate, El mă iubește mult, nespus,
Îmi dă doar bucurii în suflet și mă va lua în ceruri sus,
Mă va purta pe culmi, prin stele, prin Galaxii în Veșnicii,
Vino și tu amice dragă, cu El în ceruri ca să fi.
Am un Prieten bun, un Frate, ce vrea să fie și al tău,
Vrea ca să-ți dea în cer de toate, vrea ca să fi copilul Său,
Te vrea pe tine, ca pe mine și vrea și pe-alții-n Veșnicii,
Vino și tu amice dragă și ia cu tine-ai tăi copii.
Am un Prieten bun, un Frate și este Fiu de Împărat,
Venit-a ca să-ți dea dreptate și tu să nu fi condamnat,
El a venit la mine-n viață și viața El mi-a preschimbat,
Vrea ca să vină și la tine, primește-L deci ne-ntârziat.

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

