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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 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
Legământul cu Noe
Versetul de Aur:
Geneza 9:16
Curcubeul va fi în nor și Eu mă
voi uita la el, ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre
Dumnezeu și toate viețuitoarele
de orice trup de pe pământ.
Text:
Geneza 9:1-17
Ideea centrală:
Promisiunea Domnului de a nu
mai judeca lumea încă o dată
printr-un potop de ape, promisiune ce stă în picioare până astăzi,
arată slava lui Dumnezeu.
Scopul lecției:
Să ne cerceteze cu privire la păcătoșenia umană și să ne uimească
cu privire la îndurarea Domnului
față de păcătoși, ambele aspecte
fiind prezentate în relatarea vieții
lui Noe și a familiei sale.
Calendar de citire a Bibliei








18 Ian.
19 Ian.
20 Ian.
21 Ian.
22 Ian..
23 Ian.
24 Ian.

Exodul
Exodul
Exodul
Exodul
Exodul
Exodul
Exodul

08-10
11-13
14-17
18-20
21-24
25-27
28-31

Ședințe de comitet pe 2020
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

Rugăciune ascultată sau nu
„Când S-a coborât Isus de pe

munte, multe noroade au mers
după El. Și un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat și I-a zis:
'Doamne, dacă vrei, poți să mă
curățești.' Isus a întins mâna,
S-a atins de el și a zis: 'Da,
vreau, fii curățit!' Îndată a fost
curățită lepra lui."
(Matei 8:1-3)
Doamne, ne închinăm și Îți
mulțumim că putem să venim înaintea Ta cu poverile, falimentele,
neîmplinirile, neputințele, întrebările, cererile pe care le avem!
Știm că Tu, Doamne, poți
să schimbi orice situație care ne
depășește, potrivit voii Tale sfinte.
Recunoaștem și faptul că uneori
Ți-am cerut să aduci o schimbare,
să faci o minune, însă nu s-a întâmplat ceea ce așteptam.
În asemenea situații ne putem gândi că nu ne-am rugat îndeajuns sau că nu avem o credință
suficient de mare, că nu a venit
momentul pentru răspunsul așteptat sau că cererea noastră nu este
potrivită, și răspunsul nu ar fi folositor pentru noi.
Întotdeauna, și mai ales în
aceste situații, avem nevoie de Tine, Doamne, de prezența și de lucrarea Duhului Sfânt în noi!
Nu vrem să încetăm să ne
rugăm, știind că relația pe care putem să o avem cu Tine este cea
mai mare binecuvântare în această
lume plină de păcat și suferință.
Te rugăm să ne eliberezi de
teamă și de îndoială, să ne păzești
de răzvrătire, descurajare și resemnare!
Ne dorim să mărturisim
Numele Tău și lucrările Tale minunate! În Numele Domnului și
Mântuitorului nostru Isus Hristos,
Îți mulțumim și Te slăvim în veci!
Amin.

Anunțuri
Miercuri, 13 Ianuarie, am oficiat o slujbă funerară, în urma
plecării dintre noi a Corinei
Nieves, fiica fratelui Iosif Selagea. Corina Nieves și-a încheiat
călătoria pământească la vârsta
de doar 44 de ani. Să ne rugăm
pentru fratele Iosif și pentru
întreaga familie Selagea.
 A plecat la Domnul și sora Lidia Selagea, cunoscută în comunitatea noastră. Sora era
membră în Biserica Logos din
Chicago. În ultimii ani, sora
Lidia locuia împreună cu unii
din fii dumneaei în Florida, dar
va fi înmormântată în Chicago.
 Slujba de priveghi va avea loc
Duminică, 24 Ianuarie, la Biserica Logos.
 Sâmbătă, 23 Ianuarie, de la orele 10AM, tinerii și părinții sunt
invitați la o întâlnire cu conducerea Departamentului de Tineret. Întrunirea va avea loc în
Sala Tinerilor din clădirea alăturată.


La Mulți Ani!
Celor născuți în Ianuarie
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Noi nu știm ce-aduce mâine
N oi n u șt i m c e - a d uc e m âi n e ,
Ș t i m î n s ă c ă D om n ul S fâ nt ,
Ș i pe t i ne ș i pe m i ne .
N e p ă ze ș t e pe P ăm â nt .
N oi n u șt i m c um v a fi m âi ne ,
D a r t oț i șt i m c ă D um ne ze u ,
Ș i pe m i ne ș i pe t i ne
N e - a s al v at pr i n Fi u al Său .
N oi n u șt i m c e - o m v e de a m âi ne ,
D a r v e de m c u m Tat ăl S fân t ,
P e - a L ui b r aț e El ne ț i ne ,
Ș i - n l um i n ă ș i - n C uv â nt .
N oi n u șt i m zi ua de m â i ne
Î n s ă- n p rom i s i u ne Sa
Ș i pe t i ne ș i pe m i ne ,
L a El ne v a ri di c a.
N oi n u șt i m n i m i c de m âi n e .
Ș t i m î n s ă c ă D u m ne ze u,
N e v a sc ăpa de r ui ne ,
Ș i ne -o d uc e - n c e r ul Să u,
H ai să st ă m ș i a zi și m âi ne ,
Toț i u ni ț i î nt r - u n c o nc e pt ,
I a r c ân d di m i ne aț a v i ne ,
N e - o m t re zi l a al Să u pi e pt .

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

