15 August 2021
484 E. Northwest Hwy. Des Plaines, IL 60016
www.rbc-chicago.org

Pastor Senior: Adrian Neiconi Phone: 1(312) 613-3470
Pastor Tineret: Alex Herlo
Phone: 1(773) 603-1839

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

Vanitatea materialismului
Versetul de aur:
Eclesiastul 6:2
Este, de pildă, un om căruia i‑a dat
Dumnezeu avere, nimic din ce‑i
dorește sufletul, dar Dumnezeu
nu‑l lasă să se bucure de ele, ci un
străin se bucură de ele: aceasta
este o deșertăciune și un rău mare
Text:
Eclesiastul 6:1‑12
Ideea centrală:
Ceea ce este material, nu poate
împlini nevoile spirituale. Prin
urmare, sufletul își poate găsi fericirea doar în Dumnezeu.
Scopul lecției:
Să ne aducă aminte că a fi bogat
din punct de vedere material nu
înseamnă a fi împlinit din punct de
vedere spiritual.
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Gânduri (Apocalipsa 2:23)
„Eu sunt Cel ce cercetez inima și
voi răsplăti fiecăruia după faptele lui."
Uneori, evaluarea care ni
se face sau pe care o facem noi
altora nu este corectă și în conformitate cu realitatea. La fel nici răsplata cuvenită. Răutatea și nedreptatea fac parte din realitatea dureroasă a acestei lumi și produc nemulțumire, răzvrătire, chiar dorința
de răzbunare. Dumnezeu Însuși,
prin Fiul Său, a simțit și a trăit
amărăciunea și durerea nedreptății
din partea oamenilor. Cu toate
acestea, în sfințenia, dreptatea și
prin răbdarea Sa divină a biruit
răul prin bine și a deschis calea pe
care ne cheamă să mergem și noi.
Pentru cei care au fost cercetați de
Duhul lui Dumnezeu și care împlinesc Cuvântul Adevărului, răul și
nedreptatea au un sfârșit. Mai
mult, știm că Dumnezeu va face
dreptate și pregătește o răsplată
pentru toți cei ce L-au ascultat și
s-au încrezut în El până la sfârșitul
vieții lor.
Doamne, Dumnezeul nostru sfânt, drept, atotputernic și iubitor, ne închinăm și Îți mulțumim
că ne-ai cercetat și ne-ai ajutat să
înțelegem că, înainte să ne ceri ce
trebuie să facem și cum să trăim,
ne-ai arătat prin Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru drag, cine
ești Tu și ce ai făcut pentru noi! Îți
mulțumim că ai ales să suferi nedreptatea și moartea ca noi să fim
iertați de păcatele noastre și binecuvântați cu viața veșnică! Recunoaștem că oricât de multe fapte
bune facem, mâinile noastre sunt
atât de slabe și imperfecte! Îți mulțumim că și răsplata Ta ne este
oferită în conformitate cu harul
Tău, nu cu meritele noastre! Doar
Tu, Doamne, ne ești model și ne
ajuți să facem binele. Te rugăm să
ne ierți și să ne cercetezi ori de câte ori nu Te ascultăm, ci judecăm
sau reacționăm potrivit cu firescul
din noi sau standardele lumii acesteia! Ajută-ne să ne bazăm pe adevărul și dreptatea Ta, să nu ne
pierdem răbdarea, bucuria și spe-

Anunțuri










Clasa de Cateheză, pregătitoare
pentru botez. Întâlnirile se desfășoară în fiecare Duminică, de
la orele 9:00AM, în locașul Bisericii.
Au mai rămas 18 zile până la
startul Convenției. Să căutăm să
fim prezenți, atât în pregătirea
cât și în desfășurarea evenimentului: să răspundeți apelurilor,
adresate de responsabilii departamentelor din Comitetul de Organizare al Convenției, de vă
implica și de a ajuta la pregătirea și organizarea Convenției.
Pe pagina de Internet a Convenției sunt postate toate informațiile privitoare la orarul întâlnirilor. www.rbaconvention2021.com
Duminica viitoare, va lăuda pe
Domnul Corul Reunit al Bisericilor din Chicago, o parte din
corul care va sluji cu prilejul
Convenției. Seara, în aceeași
formație, corul va lăuda pe
Domnul la Biserica Logos. Corurile bărbătești reunite vor
sluji, în Duminica, din 29 August, seara, la Biserica Elim.
Orarul repetițiilor formaților
muzicale este postat pe Pagina
Convenției, la Rubrica Resurse.
În această dimineață, Cuvântul
Domnului va fi propovăduit de
fratele păstor evanghelist Petru
Oros (Arad, România). Îi spunem bun venit și ne rugăm ca
Domnul să îl binecuvânteze în
toată slujirea.
Duminica aceasta, a treia din
lună, avem colecta specială, dedicate lucrărilor de reînnoire a
aparaturii Audio Video. În timpul unei cântări comune, ne închinăm Domnului cu resursele
noastre financiare.
Calendar de citire a Bibliei








16 Aug.
17 Aug.
18 Aug.
19 Aug.
20 Aug.
21 Aug.
22 Aug.

Isaia
61-63
Isaia
64-66
Ieremia 01-02
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Ieremia 06-08
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Te iubesc Isuse
Te iubesc Isuse, ești ce-am eu mai drag,
Ești suflul, puterea-n al vieții șireag,
Ești cântul și dorul ești susurul lin,
De-aceea Prea sfinte, eu Ție mă-nchin.
La-Tale picioare, eu viața-mi predau,
Și-alături de Tine, aș vrea ca să stau.
Să-ți cânt o viață, ce-i scurtă, e drept,
Dar e fericită, stând strâns la-l Tău piept.
Te iubesc Isuse, Tu-ntâi m-ai iubit,
Și viața pe cruce, acol’ Ți-ai jertfit,
Ca eu, o Divine și scump Împărat,
Să am tot păcatul pe viață iertat.
Vin iar, cu-milință și capul plecat,
La crucea pe care ai fost atârnat,
Îți dau Ție viața și inima mea,
Doar Ție Isuse pe veci a-Ți cânta.
Te iubesc Isuse, Ți-o spun iar și iar,
Și-aș vrea doar cu Tine, să trec de hotar,
De hotarul vieții, de pe-acest pământ,
Suind în cer Doamne, sus la Tronu-Ți sfânt.
Atâtea de multe, aș vrea ca să-Ți zic
Și-un cântec de slavă, aș vrea să-Ți ridic
Și să-Ți spun Isuse ești Stăpânul meu,
De-acum înainte, de-a pururi, mereu.

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

