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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
Iregularitățile vieţii și caracterul
efemer al popularității
Versetul de Aur:
Eclesiastul 4:6
Mai bine o mână plină cu odihnă,
decât amândoi pumni plini de trudă și goană după vânt.
Text:
Eclesiastul 4:1-16
Idea centrală:
Lumea în care trăim este un loc al
suferinței pentru mulți oameni
opresați care trăiesc fără nici o
mângâiere și fără nici o posibilitate de a-și schimba circumstanțele
vieţii lor nefericite. Cei care-i oprimă din dorinţa de câștig personal
se regăsesc într-o competiție efemeră ce poate fi definită a fi o
„goană după vânt”
Scopul lecției:
Să ne ajute să înțelegem diferența
între bunătatea lui Dumnezeu și
răutatea oamenilor care produc
suferințe și nedreptăți inimaginabile altora din dorința de câștig și
popularitate

La Mulți Ani!
Celor născuți în August
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Gânduri
„Oricine o ia înainte și nu
rămâne în învățătura lui Hristos
n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne
în învățătura aceasta are pe Tatăl
și pe Fiul."
(2 Ioan 9)
Într-o lume în care schimbarea și progresul cu orice preț
sunt considerate de mulți a fi o
virtute și un scop, Creatorul, Mântuitorul și Binefăcătorul sufletelor
noastre ne cheamă să fim și să rămânem ancorați întâi de toate în
voia Sa. Creștinul trebuie să fie în
permanență preocupat de creșterea
în cunoaștere, însă nu prin înlocuirea temeliei adevărului, găsit în
Scriptură, ci prin aprofundarea
acestuia. Cel ce rămâne lângă
Dumnezeu și lângă adevăr nu va fi
niciodată în urmă cu ceea ce este
bun și favorabil dezvoltării sale și
a societății în care trăiește. Credincioșii înțeleg importanța progresului, care este cu adevărat necesar și
folositor, însă păstrează limitele
stabilite de Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în
ceruri, ne închinăm și Te slăvim că
ne-ai creat pentru scopuri mult mai
înalte decât putem realiza de unii
singuri în această lume! Îți mulțumim că ne-ai creat pentru slava
Numelui Tău, pentru a Te cunoaște
și a ne bucura de o relație autentică
și veșnică cu Tine, Doamne! Recunoaștem că nici un progres omenesc nu este folositor și binefăcător pentru om dacă este în afara
voii Tale. Ajută-ne să creștem tot
mai mult în cunoașterea Ta și în
înțelegerea planului Tău înțelept și
atot suficient! Dorim să luăm parte
la lucrările Tale minunate din vremea și generația în care trăim și să
fim cunoscuți drept oameni care
susțin și promovează ceea ce este
benefic pentru societate. Însă tot
odată vrem să trăim sub autoritatea, ocrotirea și binecuvântarea Ta.
Îți mulțumim și Te slăvim
în veci, în Numele Domnului Isus
și prin Duhul Sfânt!
Amin.

Anunțuri
Spre finalul serviciului din
această dimineață, ne vom împărtăși la Masa Domnului. Pachețele cu elementele Cinei pot
fi procurate la intrarea în locașul Bisericii.
Ieri, Sâmbătă, 31 Iulie, a avut
loc bridal shower-ul Alexandrei
Popa. Ne apropiem cu pași
mari de nunta Alexandrei cu
Nathan (luna Octombrie) și ne
rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze hotărârea lor de a deveni una, prin legământul sacru
al căsătoriei. Din partea familiei, mulțumim tuturor celor ce
ați luat parte la acest eveniment.
Clasa de Cateheza: Cu ajutorul
lui Dumnezeu, dorim să începem clasa de cateheza, pregătitoare pentru botez. Întâlnirea
inaugurală va avea loc Duminica viitoare, 8 August, la orele
9AM, în locașul Bisericii.
Continuă pregătirile pentru a
găzdui, la început de toamnă, în
perioada 3-6 Septembrie, lucrările Convenției Asociației. Rugămintea este să răspundeți
apelurilor, care vor fi formulate
de responsabilii departamentelor din Comitetul de Organizare al Convenției, de vă implica
și de a ajuta la pregătirea și organizarea Convenției.
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) Începând din această
Duminică, revenim la formula
cunoscută de colectare a dărniciei. În timpul unei cântări comune, ne închinăm Domnului
cu resursele noastre financiare.
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Rugăciune
Cu adâncă umilință și cu dragoste cerească,
Mă proștern în fața Celui, ce ne-a dat un duh de viață,
Mă închin și stau plecat, jos cu capul în țărână,
Ca să-L rog să-mi dea iubire, El din Pronia Divină.
Căci putem avea de toate, bani și case și mașini,
Dar de nu avem iubire, suntem toți ca și străini,
Te îndură Doamne Sfinte și de noi îți fie milă,
Dă-ne dragoste cu sacul și-adaugă-ne înc-o filă.
Vrem să fim una cu Tine, împreună sus în cer,
Îns-aicea alergăm, fiecare-n, alt ungher,
Nu aceasta-i frate calea, cu Domnul de vrem să fim,
Trebuie în lumea asta, între noi să ne iubim.
O, pe ăla nu-l iubesc, că-i de partea lui cutare,
Ăla este prea bogat, cu el nu stau la-nchinare,
Iar ăsta de lângă mine, e un sărăntoc sadea,
Nu pot avea legătură, are reputație rea.
Ăsta m-a jignit odată și nu-l iert feri-m-ar sfântul,
Nu știu dară cum aicea-l, poate suferii pământul,
P-ăla, vai de el tâlharul, p-ăla are Doamne…, drac,
Și pe-acel ce stă la ușă, este Doamne prea sărac.
Și-astfel le găsim chichițe, la toți cei din jurul nost',
Și păstrăm iubirea zicem, pentru cine are rost,
Însă când la Ușă suntem, ca să intrăm la Hristos,
Vom avea surpriză mare, ne trimete Domnul, jos.
Mai e timp. Cât? încă nu știm, dar de vrem cu El să fim,
Este clar, iubirea dă-o, celui ce îți e străin,
Dă-o fratelui de-alături, dă-o sorei din ungher,
Dacă vrei iubite suflet, ca să mergi la Domnu-n Cer.
O! ne-ajută Tu Isuse să iubim pe mic și mare,
Să iubim pe toți aceia care vin la închinare,
Și-om vedea atunci Părinte ș-om cădea într-o uimire,
Când cu dragoste în Tine, vom fi toți într-o UNIRE.

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

