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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
 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: bi-sericile din România, Seminarul din București, Căminul
Felix, Fundația Ecce Homo, Asociația bisericilor baptiste Române
din USA, și fam. Drinkall.
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Studiu Biblic săptămânal
Legământul mozaic
Versetul de Aur:
Exodul 19:5,6
Acum, dacă veți asculta glasul
meu și dacă veți păzi legământul
Meu, veți fi ai Mei dintre toate
popoarele, căci tot pământul este
al Meu; Îmi veți fi o împărăție de
preoți și un neam Sfânt. Acestea
Sunt cuvintele pe care le vei spune
copiilor lui Israel.”
Text:

24:1–8

Ideea centrală:
Dumnezeu continuă să-și detalieze
planul de mântuire și pune bazele
unui legământ cu poporul evreu,
potrivit căruia binecuvântările poporului sunt condiționate de împlinirea legilor dăruite prin Moise
Scopul lecției:
Să ne raportăm corect la
d
de ce
și ce nu
prin acest
legământ.
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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

„Isus a chemat la El un copilaș, l-a pus în

Anunțuri
Timotei Varvara
8-Apr. - 1933
26-Ian. - 2021














Născut în Presaca
Ampoiului, Alba Iulia,
a avut 12 copii, a emigrat în Statele Un-ite în
1990 și a fost membru
în Biserica de pe Irving
Park. S-au mutat în Arizona Phoenix în anul
1995 unde a devenit
membru la Biserica New Life.
Acum șase luni soția lui a plecat la
Domnul iar acum el i s-a alăturat
ca să petreacă veșnicia alături de
Mântuitorul lui iubit pe care l-a
urmat întreaga viață. Paul, fiul lui
este membru în Biserica din loc
împreună cu familia lui. Joi va
avea loc priveghiul iar Vineri dimineață va fi înmormântarea în
Phoenix. Ne rugăm ca în dragostea
Sa, Dumnezeu să îi mângâie pe
toți și tot El să-i întărească.
În Atlanta, sora Carmen Sezonov,
nora sorei Mioara Sezonov, este
internată în spital în stare destul de
gravă din cauză de Covid 19 și
familia ne cere să o aducem la
Tronul de Har pentru o vindecare
grabnică.
Fratele Daniel Brânzei și sora Daniela sunt în refacere acasă, se simt
mult mai bine și pentru asta îi suntem recunoscători lui Dumnezeu.
Familia mulțumește tuturor care au
mijlocit pentru ei în fața Dumnezeului Atotputernic.
În North Carolina, la Hickory, fratele Teofil Bucur Spencer a fost
diagnosticat cu o formă rară de
leucemie; orice rugăciune pentru
vindecarea fratelui este bine venită
și apreciată.
Duminica viitoare vom serba Cina
Domnului, așa că cine nu poate
perticipa fizic, pot veni Vineri, în
intervalul orar 6PM-8PM, de la
sediul Bisericii pentru a lua pachețele preambalate care conțin elementele Cinei.
Programul Awana pentru Copii și
Adolescenți, va fi reluat, cu ajutorul Domnului, începând de Miercuri. 10 Februarie, de la orele
7PM, în paralel cu Serviciul Bisericii de Rugăciune și Studiu Biblic.
Școala Duminicală pentru Copii și
Adolescenți, va reîncepe, cu ajutorul Domnului, de Duminică, 14
Februarie, dimineața.

mijlocul lor și le-a zis: 'Adevărat va spun
că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu
și nu vă veți face ca niște copilași, cu nici
un chip nu veți întra în Împărăția cerurilor."
(Matei 18:2,3)
Tatăl nostru din ceruri, ne
închinăm și Îți mulțumim că avem
preț înaintea Ta, că ne iubești și ne-ai
chemat să ne întoarcem la Tine de pe
cărările nesigure și întunecoase ale
lumii acesteia! Doar la Tine găsim
mântuirea și viața veșnică pentru sufletele noastre! Recunoaștem că
această întoarcere către Tine, Doamne, are parte de provocări și piedici
care nu sunt doar în jurul nostru, ci
chiar în noi, în natura noastră păcătoasă. Smerenia și ascultarea de Tine
sunt calități străine și nedorite de eul
nostru mândru, egoist și lumesc. Te
rugăm să ne ajuți să înțelegem tot mai
mult valoarea și binecuvântările de
care au parte cei care recunosc că Tu
ești singurul Dumnezeu adevărat,
atotputernic, atotprezent, atotcunoscător... și că depindem de Tine în toate
domeniile vieții noastre. Îți mulțumim
că privind la Tine, prin Cuvântul Tău,
vedem cât suntem de mici dar, mai
ales, cât ești Tu de mare! În acest fel
dobândim, încredere, siguranță, pace,
bucurie și biruință pentru că ești de
partea noastră, gata să lucrezi pentru
noi, și împreună cu noi. Ce mare har
să fim copiii Tăi și moștenitori ai binecuvântărilor veșnice! Fii slăvit și
binecuvântat în veci Tată,
Amin!

La Mulți Ani!
Celor născuți în Ianuarie
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Stând pe promisiuni cerești
Stând pe promisiuni cerești
Și privind prin ochii Lui,
Vei primi tot ce dorești
Și o doză de cununi.
Vei primi înțelepciune,
Sănătate-n trupul tău,
Dar mai mult decât ți-aș spune,
Vei primi pe Dumnezeu.
Dragoste în inimă,
Vei primi dacă-I slujești,
Pace-n suflet, multă stimă,
Stând pe promisiuni cerești.
A promis că-n astă viață,
Bucurii tu vei primi,
Dac-asculți a Sa povață,
Și-El e-n centrul inimii.
Deci privește scumpe suflet,
Prin ochii lui Dumnezeu,
Și trimite-I în buchet,
Dragostea din pieptul tău.
Îți va da înțelepciune,
Bogăție pe Pământ,
Iar trăirea o minune,
Presărată cu Duh Sfânt.
Deci stai în a Lui credință,
Stai pe promisiuni cerești,
Și privește orice ființă,
Prin ochii Dumnezeiești.
Lăudat să fii Părinte,
Creator și Bun Păstor,
Pentru c-ai ales Prea Sfinte,
Să ne fii Mântuitor.
Pentru că ne-ai dat credință,
Că ne-ai dat al Tău Cuvânt.
Că ne-ai dat și pocăință,
Și-ai trimis Duhul Tău Sfânt.
Ca să ne conducă-n lume,
Să ne fie-îndrumător,
În credință, fapte bune,
Și pe veci Mângâietor.

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

