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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 pentru 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, pentru
poporul american și pentru toți cei înălțați
în poziții de conducere, cu precădere
pentru Președintele țării Donald Trump.
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
Titlul lecției

Dumnezeul legămintelor
Versetul de Aur:
Daniel
Ascultă Doamne! Iartă Doamne! Ia
aminte Doamne! Lucrează și nu
zăbovi, din dragoste pentru Tine
Dumnezeul meu! Căci Numele Tău
este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău!
Text:

9:1–19

Ideea centrală:
Seriozitatea și profunzimea relației
lui Dumnezeu cu omul, se văd deslușit în legămintele pe care Creatorul le inițiază și le susține în raport
cu ființa umană.

Scopul lecției:
Să înțelegem valoarea și rolul legămintelor în relația dintre om și
Dumnezeu, dar și responsabilitatea
dublă a acestei relații.
Calendar de citire a Bibliei
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Ședințe de comitet pe 2021
Comitetul se întâlnește în fiecare a
treia zi de Marți din lună la orele
06:30PM
Dacă aveți sugestii sau vreți să vorbiți cu comitetul, contactați pe fr.
Adrian Neiconi sau pe fr. Emil Burcă
847-525-4416
Rugăm pe toţi acei care faceți donații cu checuri să scrieți „Romanian
Baptist Church” nu RBC, pentru că
noua bancă nu onorează checurile
scrise către RBC

Lacrimile unei mame
La începutul primului război mondial, pe vârful
unui munte, se află cea mai temută închisoare.
Nimeni nu reușise să evadeze vreodată de acolo, în general, cei întemnițați erau, fie condamnați la moarte pentru crime sau jafuri deosebit
de grave, fie ispășeau o pedeapsă foarte mare.
Deși era așa de bine păzită, într-o seară un criminal a scăpat. Toată noaptea gardienii l-au
hăituit cu câinii, însă, spre dimineața, i-au
pierdut urma într-o pădure. Fugarul, obosit după
atâta goană, a văzut într-o poiană o luminița la
fereastra unei case. Desigur ca acolo putea găsi
ceva de mâncare și haine. Cu disperare, a năvălit în odaia mica, unde o imagine cu totul neașteptată îl țintui în loc : o tânără femeie plângea
lângă un copilaș micuț, care de asemenea scâncea. Pe masa goală, un rest de lumânare lăsa în
mica încăpere o lumină slabă, în care se vedea,
totuși, chipul palid și slăbit al femeii.
Parcă trezit dintr-un coșmar, evadatul o îndemnă pe tânăra mamă să nu se sperie, se așeză
alături și o întrebă ce probleme o fac atât de
nefericită.
Aceasta, printre lacrimi, i-a răspuns că soțul ei a
murit pe front, că nu mai are nici un ban și
că, de foame și de frig, copilașul s-a îmbolnăvit.
- Lasă femeie, îi spuse pușcăriașul, o să te ajut eu.
- Nu vreau să furi pentru mine și nici să sufere
cineva nu doresc.
- Nu-ți face griji, nu va suferi nimeni - i-a răspuns omul și a luat-o pe femeie cu el.
Când au ajuns împreună în fața poliției, aceasta
l-a întrebat mirată:
- Ce faci?
- Lasă, ți-am zis că nu va suferi nimeni. Vino!
Intrând cu ea în clădirea poliției, omul s-a predat, iar când șeful poliției a venit să vadă cu
ochii lui, dacă periculosul pușcăriaș, este , în
sfârșit, prins, acesta îi spuse:
- Femeia aceasta, m-a găsit în casa ei ,când
încercam să fur câte ceva, și m-a adus aici.
Dă-i recompensa pusă pe capul meu, o merită!
Cu lacrimi de recunoștință în ochi, femeia nu a
mai zis nimic.
Era o recompensă foarte mare, deoarece puțini
credeau că cineva l-ar putea prinde și preda pe
criminal. Bucuros că îl avea acum prizonier,
șeful poliției a plătit imediat femeii suma enormă, după care l-a trimis pe fugar înapoi la închisoare, sub paza strictă. După câteva zile
însă femeia ceru o audiență la directorul pușcăriei, i-a povestit acestuia totul așa cum se întâmplase cu adevărat. Uimit de bunătatea deținutului său, cu ocazia Sfântului Crăciun ce se apropia, directorul l-a grațiat , căci era obiceiul ca, o
dată pe an ,să fie eliberat pușcăriașul care s-a
purtat cel mai bine. Timpul a dovedit că omul
acela se schimbase cu adevărat, căci niciodată
nu a mai făcut ceva rău.
Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții. Nu te
ajuți pe tine decât ajutându-i pe ceilalți.
Dumnezeu vede cu ce preț cauți binele altora și
nu pe al tău. Dacă un asemenea om, - cu lanțuri
la mâini și la picioare, obosit și dornic de libertate ce nu ducea cu sine decât o groază de păcate - a putut să o ajute pe femeia aceea, cu atât
mai mult noi îi putem ajuta pe cei din jurul nostru.

Anunțuri










Următoarele adunări și lucrări ale Bisericii:
Miercuri 6 Ianuarie, de la
orele 7PM – Sărbătoarea Botezului Domnului
Joi, de la orele 6:30PM se
reia Clasa de Cateheza
Vineri-Youth Meeting/ Închinarea Tinerilor
Duminică, 10 Ianuarie va
sluji cu Evanghelia fr. Valentin Țenț, Pastor al Bisericii
din Akron și Vice-Președinte
la Asociației noastre
Cei care participăm în persoană, la final, puteți lăsa darul vostru în cutia, pregatită
în acest scop.
Vă suntem recunoscători tuturor celor care în aceste vremuri grele, pe lângă grija purtată celor din casele voastre,
ați continuat și veți continua
să vă îngrijiți și de nevoile
Casei Domnului.

La Mulți Ani!
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La început de An
"La început de ani se fac urări

Și gânduri bune oamenii le schimbă,
făgăduinți le stau la toți pe limbă
noi hotărâri se strigă-n patru zări.

La început de an râd toți și cântă
și-și amintesc prin câte au trecut
împușcă anul vechi, bătrân, urât,
cu noi nădejdi în Anul Nou se-avântă.

Dar anii pentru noi nu se succed
Punându-i între astfel de hotare.
Noi credem într-un An de Îndurare
în care intră toți acei ce cred."

Tatiana Topciu
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

