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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

Sfaturi practice pentru o trăire
înțeleaptă într‑o lume plină de
răutate
Versetul de Aur:
ECLESIASTUL 7:21
Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e
mai bun, căci este așezat pe făgăduinţe mai bune.
Text:
Eclesiastul 7:20–29
Ideea centrală:
Deși avem nevoie mare de înțelepciune, noi singuri nu o putem avea
în mod complet pentru că suntem
păcătoși.
Scopul lecției:
Să ne încurajeze să căutăm perspectiva lui Dumnezeu asupra
„tuturor lucrurilor” ca unii care înțelegem că înțelepciunea desăvârșită ne este inaccesibilă, din
cauză că suntem creaturi păcătoase

La Mulți Ani!
Celor născuți în August
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În această săptămână, nu vom
avea întâlnirile Bisericii de
Miercuri și Vineri, la fel și în
săptămâna imediat următoare
Convenției.
Cina Domnului va fi oferită în
Duminica din 12 Septembrie.
Clasa de cateheză se reia Duminică, 12 Septembrie, de la
orele 9AM.
Programul pregătirilor pentru convenție:
A. Lucrări administrative:
Luni: Se asfaltează parcarea, în urma lucrărilor
ComEd, de înlocuire a cablurilor cu alimentare electrică.
Marți: Curățenie la Parcare, de la orele 4PM.
Miercuri: Pregătirea Sălilor în care se desfășoară lucrărările Convenției, instalarea meselor și sca unelor în Gym
Joi: Pregătirea Sălilor în
care se desfășoară lucrările
Convenției, instalarea corturilor în care se servesc
mesele
Vineri: Startul Convenției
B. Pregătiri la Bucătărie:
Cine mai dorește să aducă
prăjituri, în afară de surorile care s-au oferi deja,
mai pot aduce Joi sau Vineri. Surorile sunt rugate
să ia legătura cu sora Ileana
Răduț sau cu sora Carmen
Titean.
Surorile care sunt în grupele de servire a mesei să fie
prezente Sâmbătă și Duminică, de la orele 11AM,
în spațiile de servire ale
mesei.
Cei care sunt sub incidența
unui diagnostic pozitiv, sunt
rugați să urmărească programele online.
La intrarea în spațiul Bisericii,
dezinfectarea mâinilor.
Masca de Protecție: la intrare
vor fi oferite măști de protecție. Începând de luni, 30 August, statul Illinois a reintrodus
purtarea măștii în spațiile interioare publice.
Prudență, prevenție, grijă pentru cei mai vulnerabili dintre
noi și evident, rugăciune.

Apocalipsa 22:21
Harul lui Dumnezeu arătat
lumii prin Isus Hristos, Fiul Său,
este cea mai mare binecuvântare de
care putem avea parte. Prin har primim iertarea de orice păcat, eliberare de orice teamă, vindecare sufletească și trupească, biruință asupra ispitelor, putere în slăbiciuni,
mângâiere și pace în încercări, lumină în întuneric, călăuzire în decizii, perseverență și creștere în credință, nădejdea și siguranța veșniciei. Este o resursă care nu scade și
nu se termină pentru că Izvorul ei
este Însuși Cel Sfânt, Atotputernic
și Veșnic.
Tată ceresc, ne închinăm și
Îți mulțumim că avându-Te pe Tine,
nu ducem lipsă de nimic din cele
importante, necesare și prețioase
pentru viața noastră! Ce mare binecuvântare este să știm că harul Tău
este mai mare decât orice nevoie
sau problemă pe care le avem pe
pământ! Ne cerem iertare pentru
toate momentele în care ne-am îndoit de harul Tău sau am considerat că putem să fim și să realizăm
ceva fără Tine!
Te slăvim că atâta timp cât
Hristos este Domn în viața noastră,
nu vom duce lipsă de comoara harului Tău! Îți mulțumim și Te slăvim în veci, Tată, Fiu, Duh Sfânt!
Amin
Calendar de citire a Bibliei








30 Aug. Ieremia
31 Aug. Ieremia
01 Sep. Ieremia
02 Sep. Ieremia
03 Sep. Plângeri
04 Sep. Ezechiel
05 Sep. Ezechiel

40-42
43-46
47-49
50-52
01-05
01-03
04-07

Cu recunoștință Doamne
Cu recunoștință Doamne, la picioarele-Ți venim
Să-Ți aducem osanale și Ție să-Ți mulțumim.
Ne conduci prin astă lume, cu puterea Ta Divină,
Tu părinte cu-al Tău Nume, ce ne iartă orice vină.
Vrem să fi al nostru Tată, Tu pe brațe să ne ții,
Viața ce ne e pătată, Te rugăm a mântuii,
Aruncă-n marea uitării, ori ce vină sau păcat,
Și ne-mbracă Prinț al Păcii, cu veșmânt nou și curat.
Ne poartă pe nori prin stele, printre mii de galaxii,
Tu ce te-ai născut în iesle, noi Te așteptăm să vii,
Pe Tine ce la născare, Îngeri-Ți cântau în cor,
Te rugăm cu-nfrigurare, Fii al nostru ajutor.
Ne plecăm, ne e rușine, pentru viața ce-o trăim,
Și vrem toți a fi cu Tine, în Noul Ierusalim.
Ne ajută Domn Ceresc, să ieșim la sfânt liman,
Și cu corul îngeresc, să-Ți cântăm cu mult elan.
Avem multe a Îți spune, și cântări să Îți cântăm,
Avem inimile pline, de iubire să Îți dăm,
Avem dor, avem și vise, avem multe Domn Divin,
Și dorim în slove spuse, să Te lăudăm. Amin!

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

