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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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Teofil Șmilovici
 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 lui Dumnezeu cu
Avraam
Versetul de Aur:
Geneza 12:1,2
Domnul zisese lui Avraam: „Ieși
din țara ta, din rudenia ta și din
casa tatălui tău și vino în țara pe
care ți-o voi arăta. Voi face din
tine un neam mare și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare
și vei fi o binecuvântare”.
Text:
Geneza 15:1-21
Ideea centrală:
Relația lui Dumnezeu cu Avraam
consfințită p legământ ne ajută
să înțelegem felul în care se raportează Dumnezeu la descendenții fizici ai lui
dar la
sunt, prin
lui
Avraam”.
Scopul lecției:
lucră
harul.
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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

Anunțuri

George Müller
Se spune că George Müller a
citit Biblia de peste 200 de ori, dintre
care 50 pe genunchi. Înainte de moartea sa, întrebat de un reporter ce ar
vrea să facă încă, el, în genunchi, a
răspuns: ′ ′ Sā citesc mai mult Biblia,
pentru că știu prea puțin despre excelența lui Hristos. "Müller a fondat mai
multe orfelinate și a îngrijit peste
10.000 de copii orfani, pe baza promisiunii lui Dumnezeu din Psalmul 68:5
”Dumnezeu este tatăl orfanilor.”
Adepții săi spun povești interesante despre el. Printre acestea, unul
dintre momentele în care Müller se
ruga în camera lui, iar faima sa era
deja remarcabilă se povesteste ca Regina Angliei s-a dus la el acasă, iar
menajera ei a bătut la ușa camerei sale
și i-a spus: ”domnule Müller, regina
este în cameră dorind să vă vorbească”. Iar el a răspuns” Spune-i reginei
că acum nu pot, pentru că vorbesc cu
Regele Regilor și nu voi putea să o
asist ”.
Cu altă ocazie, orfelinatul său
s-a trezit fără niciun fel de mâncare
pentru cei peste 1000 de orfani care
locuiau acolo la acea vreme. Când
disperarea i-a apucat pe toți oficialii,
Müller a spus: Nu cer nimic omului,
alianța mea este cu Dumnezeu. Așa că
a intrat în camera sa și s-a rugat:
”Tatăl orfanilor, ne lipsește pâinea. În
numele lui Isus, Amin”. După o vreme, mai multe căruțe cu pâini au
ajuns la ușa orfelinatului și șeful care
le conducea a spus: ”Domnule Müller,
am fost să livrăm aceste pâini familiei
regale din castel , și au spus că pâinile
erau foarte prăjite. În acest fel, pentru
a nu le arunca, am decis să donăm
orfelinatului”. Müller a spus: ”Nu
pâinile au trecut punctul, ci Dumnezeu care a răspuns la rugăciunea noastră și a avut milă de noi” .
Müller a fost un mare evanghelist, a avut o comuniune de invidiat cu Hristos și a demonstrat de multe
ori puterea rugăciunii cu credință.
Müller avea un caiet, unde a scris peste 50.000 de rugăciuni la care Dumnezeu a răspuns. Să ne amintim că,
atunci când trăim în dependență de
Dumnezeu, El Însuși ne creează circumstanțe favorabile.



Suntem cu sufletul alături de sora
Valy Bodea. Tatăl dumneaei, fratele Ioan Luca Manciu a plecat la
Domnul. Fratele Manciu suferise
un accident vascular cerebral urmat de o paralizie a corpului.
Dumnealui locuia în România, în
localitatea Cociu, județul Bistrița
Năsăud. Fratele Ioan Manciu era
un om credincios, dar despărțirea
de cei dragi doare. Ca urmare, vă
încurajăm să vă rugați pentru sora
Valy și pentru toți cei dragi.
 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
trei fii în Florida, dar va fi înmormântată în Chicago. Slujba de priveghi va avea loc azi, 24 Ianuarie,
de la orele 5PM, la Biserica Logos
 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.
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Celor născuți în Ianuarie
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Mulțumitori doar Ție
Ne închinăm iubitul nostru Domn,
La crucea unde Tu ai suferit,
Și nu-nțelegem, cum din al Tău tron
Ai coborât aici, ...și ai murit.
Noi meritam ca să plecăm din lume
Și să ne ducem Doamne în Gheenă,
Dar Tu ne-ai dat Isuse scump un nume,
Alături de viața ...cea eternă.
Ne-ai dat Isuse, nu ce meritam,
Când hotărât-ai ca la noi să vii,
Ne-ai luat de mân-atunci când ezitam
Și ne-ai salvat Isuse ...pe vecii.
Îți mulțumim și te rugăm fierbinte,
Ne ține Tu pe brațul Tău cel sfânt,
Și te rugăm pe Tine, ... O! Părinte,
Fă Tu din noi un chip, ... de neînfrânt.
Ne dă putere să străbatem lumea
Și-n veci pe Tin’, mereu să Te-nălțăm,
Vrem să-Ți aducem Ție-n veci mulțimea,
Căreia Doamne, ,,,pe Tin’ te arătăm.
Și pentru toate câte faci în lume,
Ție Isuse-Ți spunem cu emoție,
Să fii slăvit în veci, Tu și-al Tău Nume
Iar noi vom fi, ,,,mulțumitori doar Ție

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

