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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
Deșertăciunea umblării după
înțelepciune
Versetul de Aur:
Eclesiastul 1:17
Mi‑am pus inima să cunosc înţelepciunea și să cunosc prostia și
nebunia. Dar am înțeles că și
aceasta este goană după vânt.
Text:
Eclesiastul 1:12‑18
Ideea centrală:
Înțelepciunea umană, fără raportarea la Dumnezeu, este deșertăciune. Ea promite mult, dar nu oferă
mai nimic. În schimb, înțelepciunea lui Dumnezeu este glorioasă și
aduce împlinire sufletească.
Scopul lecției:
Plecând de la mărturia vieții lui
Solomon, scopul acestei lecții este
să ne ajute să înțelegem de ce înțelepciunea umană, fără a‑L include
pe Dumnezeu în ecuație, este zadarnică, o deșertăciune. În contrast, vom vedea cât de glorioasă
este înțelepciunea lui Dumnezeu.

La Mulți Ani!
Celor născuți în Iulie
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Pentru părinți
Să nu vă pară rău și să nu
vă fie frică pentru copiii voștri din
cauza că lumea în care ei cresc nu
mai este ceea ce era.
Dumnezeu i-a creat și i-a
chemat pentru momentul potrivit și
exact al timpului în care ei se află.
Viața lor nu a fost o coincidență
sau la întâmplare. Creșteți-i și educați-i pentru a cunoaște puterea în
care merg în calitate de copii ai lui
Dumnezeu. Antrenați-i în autoritatea Cuvântului Său. Învățați-i să
meargă cu credință știind că Dumnezeu este în control. Împuterniciți-i
să știe că ei pot schimba lumea. Nu-i
învățați să fie înspăimântați și descurajați de starea lumii, ci plini de
nădejde că pot face ceva în acest
sens.
Fiecare persoană din toată
istoria a fost plasată în timpul în
care se afla datorită planului suveran al lui Dumnezeu.
El știa că Daniel se va descurca în groapa cu lei. El știa că
David se va descurca cu Goliat. El
știa că Estera se va descurca cu Haman. El știa că Petru va putea să
treacă biruitor prin persecuție. El
știe că copilul tău poate face față
oricărei provocări cu care se confruntă în viața lui. Dumnezeu l-a
creat special pentru asta!
Nu vă speriați pentru copiii
voștri, dar fiți onorați că Dumnezeu
V-a ales pe voi pentru a crește și
educa generația care se confruntă
cu cele mai mari provocări din timpurile noastre. Ridicați-vă până la
provocare. Creșteți-i pe Moise, Iosua, pe Ghedeonii, Danielii, Davidii, Esterele, Petrii, Paveli, etc!
Dumnezeu nu este în nedumerire întrebându-se ce va face El
cu această lume mizerabilă. El are
o armată pe care o ridică pentru a
alunga întunericul și a-L face cunoscut pe tot pământul. Nu lăsați
frica voastră să fure măreția pe care
Dumnezeu a pus-o în copiii voștri.
Știu că este greu să ni-i imaginăm
ca pe altcineva în afară de bebelușii
noștri dulci și vrem doar să-i protejăm de orice ar putea fi greu pentru
ei, dar ... ei s-au născut tocmai
pentru un timp ca acesta.

Anunțuri
Astăzi 11 Iulie 2021, la Buteni,
are loc celebrarea celor o sută
de ani de la înființarea seminarului baptist din România, serbarea este onorată cu prezența
reprezentanților bisericii din
Des Plaines, familia păstorului
Adrian Neiconi, împreună cu
alte familii din biserică.
Fratele nostru, Ionel Ordeanu este într-o situație foarte gravă și
numai Dumnezeu mai poate să
facă o minune. Să ne rugăm ca
El prea Sfântul să se îndure de
el și de întreaga familie Ordeanu.
Clasa de Cateheză, cu ajutorul
Domnului, va începe la finalul
lunii Iulie: Cei care doriți să
urmați clasa de cateheză și să
primiți botezul, vă rog să luați
legătura cu frații păstori
O componentă a închinării
noastre, ca Biserică, o constituie și închinarea cu resursele
noastre financiare. La final,
puteți lăsa darul vostru în cutia,
pregătită în acest scop.
Duminica viitoare, a treia din
lună, vom avea colecta special
destinată lucrărilor pe care la
facem la sistemul Audio Video.
Cei care ne urmăriți pe Internet, puteți dona online, accesând aplicația de pe Pagina de
Internet a Bisericii, sau scriind
un check, destinat Bisericii
(RBC.). cu specificația AudioVideo
Ne rugăm pentru familia Tămășan, care în cursul acestei săptămâni va pleca într-o călătorie
misionară în România.
Să ne rugăm pentru tinerii bisericii care săptămâna asta sunt în
tabără în Colorado
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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,
Aștept 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

