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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
Legământul cu Adam
Versetul de Aur:
Geneza 2:16,17
Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poți să mănânci după
plăcere din orice pom din grădină, dar
din pomul cunoștinței binelui și răului
să un mănânci, căci în ziua în care vei
mânca din el, vei muri negreșit”
Text:
2:4–17
Ideea centrală:
Relația dintre Dumnezeu și primii
oameni s‑a bazat în mod fundamental pe ascultarea față de Cuvântul lui Dumnezeu și împlinirea
poruncilor Lui. Legământul adamic este unul al faptelor, bazat pe
cerințe și așteptări
din partea lui
pentru oameni.
Scopul lecției:
Să
față
de Dumnezeu pentru a ne bucura
de
pe care le promite în cadrul legământului cu
El. În
timp, prin
să descoperim legătura directă dintre ascultare și
u
și
blestem.
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Ședințe de comitet pe 2021
Comitetul se întâlnește în fiecare a
treia zi de Marți din lună la orele
6:30PM.
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

Anunțuri

















Următoarele adunări și lucrări ale
Bisericii:
Miercuri de la orele 7:00PM, rugăciune și studiu biblic. Textele și
temele pe care le studiem sunt
publicate în Buletinul Duminical
din Duminica anterioară (format
electronic). De asemenea, le puteți obține și în format tipărit, ca
să vă puteți pregăti și participa la
îmbogățirea lecției.
Joi, de la orele 6:30PM, Clasa de
Cateheza online și în persoana
Vineri-Youth Meeting/ Închinarea
Tinerilor, de la orele 7:00PM
Duminică, Serviciu Divin, de la
orele 10:00AM.
Suntem cu sufletul alături de familia Sălagea. Fiica fratelui Iosif
Sălagea, Corina Nieves și-a încheiat călătoria pământească la
vârsta de 44 de ani. Să ne rugăm
pentru fratele Iosif și pentru întreaga familie Selagea. Slujba de
înmormântare se va desfășura în
această săptămână, într-un cadru
restrâns.
O componentă a închinării noastre, ca Biserică, o constituie și
închinarea cu resursele noastre
financiare.
Cei care ne urmăriți pe Internet,
puteți dona online, accesând aplicația de pe Pagina de Internet a
Bisericii, sau scriind un check,
destinat Bisericii (Romanian Baptist Church of Chicago).
Cei care participăm în persoană,
la final, puteți lăsa darul vostru în
cutia, pregătită în acest scop.
Duminica viitoare, a treia din lună, vom avea dărnicia special,
destinată fondului de investiții,
necesare pentru reabilitatea sistemelor Audio-Video.
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.

Pe urmele rugăciunilor
„La secția de urgență unde am
ajuns azi, le-am spus celor ce mă îngrijau: Mă rog pentru voi de un an de
zile și iată-mă că acum am eu nevoie
de voi. Sunt păstor și ne rugăm cu biserica sistematic pentru cei care îngrijesc în prima linie pe timpul acestei
epidemii de Covid. M-a surprins răspunsul lor: Tu ai nevoie de noi doar
acum, dar noi avem nevoie de tine
întotdeauna. Mulțumim frumos “
Dimineața am lăsat-o pe Daniela la un spital. Seara m-am dus eu la
altul. Nu prea sunt paturi. Nu-i opresc
decât pe cei mai gravi. Eu n-am fost
niciodată un tip grav. Sper să n-am
pneumonie și să mă lase acasă.
Tipul acesta de situații sunt
cele în care trebuie să te relaxezi, să te
detașezi și să te transformi într-un
simplu spectator care admiră ce face
Dumnezeu. Am învățat-o de la Richard Wurmbrand. Am văzut-o apoi la
Vasile Branzai, tatăl meu și, foarte de
curând, la fratele Taloș.

Daniel Brânzei
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Anul Nou
Anul vechi s-a înnoit
Și cu Isus am pornit,
Să străbatem neștiutul,
Av â n d ț i n t ă i n f i n i t u l .
Am pornit cu mic și mare,
Azi în zi de sărbătoare,
S ă s l ă v i m p e Ta t ă l S f â n t ,
Cu toți pe-acest Pământ.
Ne rugăm să fie bine,
Și-n case să avem pâine,
Să avem cuvânt ales,
Doar din Biblie cules.
Vr e m s - a v e m î n A d u n a r e ,
Pentru suflet alinare,
Să-L slăvim cu foc și zel,
Pe Isus, Emanuel.
Vr e m c a t o ț i s ă Î l s l u j i m
Pe Mesia cel sublim,
Și să fim mereu în clocot
Pentru Domnul Savaot.
Noi am vrea așa de multe,
El Stăpânul să ne-asculte,
Dar ar trebui să fim,
Întorși spre Ierusalim.
N e a j u t ă Ta t ă S f i n t e ,
Ca de-acuma înainte,
Doar cu Tine să umblăm,
La picioare-Ți să Îți stăm.
P e T i n e s ă Te m ă r i m
Și cu Tine ca să fim,
Iară noi Îți mulțumim,
De acum, în veci. 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

