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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 pe-

tru 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 pe ntru alții, căci dragostea acoperă o
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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, și 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: bisericile din România,
Seminarul din București, Căminul Felix, Fundația Ecce
Homo, Asociația bisericilor
baptiste Române din USA, și
fam. Drinkall.

Studiu Biblic săptămânal

Promisiunea noului legământ
Versetul de Aur:
Ieremia 31:33
„Iată vin zilele” zice Domnul,
„când voi face o casă lui Israel și
cu casa lui Iuda un legământ
nou”

Text:
Ieremia 31:23-40
Ideea centrală:
Întrucât legământul de la Sinai
nu a avut rezultatele dorite de
Dumnezeu datorită necredincioșiei lui Israel, Dumnezeu, în harul Său, promite un legământ
nou, net superior legământului
lui Moise.

Scopul lecției:
Să ne ajute să înțelegem măreția
noului legământ promis de Dumnezeu prin compararea sa cu legământul lui Moise.
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Ședințe de comitet
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

Barca albastră
Un bărbat a fost rugat să vopsească o barcă. Și-a adus vopseaua și
pensulele și a început să vopsească
barca de un albastru intens, așa cum a
cerut proprietarul. În timp ce vopsea,
a observat că barca are o gaură și a
reparat-o cu calm. Când a terminat, și-a
primit banii și a plecat.
A doua zi, proprietarul bărcii
s-a dus la cel care îi vopsise barca și
i-a prezentat un cec, mult mai mare
decât plata pentru munca depusă.
Pictorul a fost surprins și i-a spus:
„Mi-ați plătit deja pentru pictarea
bărcii, Domnule !!!”.
„Dar acest lucru nu este pentru
vopsea. Acesta este pentru repararea
găurii din barcă.”
„Ah! Dar a fost un serviciu atât de
mic ... cu siguranță nu merită să-mi
plătiți o sumă atât de mare pentru ceva atât de nesemnificativ”
„Dragul meu prieten, nu înțelegi.
Lasă-mă să-ți spun ce s-a întâmplat:
Când te-am rugat să pictezi nava, am
uitat să menționez gaura. Când barca
s-a uscat, copiii mei au luat barca și
au plecat la pescuit. Ei nu știau că
există o gaură. În acel timp , eu nu
eram acasă. Când m-am întors și am
observat că au luat barca, am fost disperată pentru că mi-am amintit că barca avea o gaură, și mi-am făcut griji
pentru ei. Imaginați-vă ușurarea și
bucuria mea când i-am văzut întorcându-se de la pescuit. Așadar, am
examinat barca și am constatat că ați
reparat gaura. Vezi, acum, ce ai făcut? Mi-ai salvat viața copiilor! Nu
am destui bani ca să plătesc pentru
mica ta faptă bună”.
Întotdeauna puneți un strop
de iubire și atenție în toate lucrurile
pe care le faceți, acea milă în plus
poate pe care o arăți celorlalți poate
salva viața cuiva...
Indiferent cine, când sau cum,
continuați să susțineți, să sprijiniți, să
ștergeți lacrimile, să ascultați cu atenție și să reparați cu atenție toate
„spărturile” pe care le găsiți în barca
vecinului.
Nimeni nu știe când cineva
are nevoie de noi. Pe parcurs, este
posibil să fi reparat numeroase „găuri
pentru bărci” pentru diverse persoane
fără să-ți dai seama câte vieți ai salvat.

Anunțuri











Duminica viitoare (28 Februarie),
intenționăm să avem Adunarea
Generală a Bisericii. Vom avea un
scurt serviciu și apoi vom intra în
lucrările Adunării Generale. Pe
ordinea de zi vom avea rapoarte și
dări de seamă, aferente anului
2020.
La ieșire membrii Bisericii pot
intra în posesia Mapei Adunării
Generale, care conține Rapoartele
ce urmează a fi prezentate cu acest
prilej.
De asemenea, au fost reluate câteva dintre lucrările Bisericii, care
au fost întrerupte, datorită creșterii
numărului cazurilor de Covid19:
Programul Awana pentru Copii și
Adolescenți,
Grupa de Părtășie Faithfull Families,
Scoala Duminicală pentru Copii și
Adolescenți.
A plecat la Domnul fratele Teodor
Pop. Dumnealui era membru al
Bisericii Betel, dar până în anul
2013, a fost membru al Bisericii
Baptiste Române din Chicago.
Din informațiile preluate de la
familie, știm că Programul de Vizitare și Slujba de Înmormântare
vor avea loc Luni, 22 Februarie,
de la orele 11AM, la Simkins Funeral Home 6251 Dempster Str,
Morton Grove, Il 60053.

La Mulți Ani!
Celor născuți în Februarie
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1 Corinteni 13
În limbi straine de-aș vorbii
Și dragoste de n-aș avea
Sunt o aramă sunătoare
Și zăngăn ca o tinichea

Dragostea nu va pierii
Prorociile-or sfârșii
Limbile vor înceta
Și la fel cunoștința

Și darul prorociei Sfânt
Și limbile de-aș dezlega
Credința, munții ca să-i mut
Făr’ dragoste, nimic nu sunt

Căci în parte noi cunoaștem
Tot ce este și ce facem
Dar când El va revenii
Acest în parte va pierii

Întreaga bogăție-a mea
Săracilor dacă le-aș da
Iar trupul meu ars sus pe rug
Făr’ dragoste, nimic nu sunt

Când copil, odat’ eram
Ca un copil eu vorbeam
Tot ca un copil simțeam
Și tot așa eu și făceam

Dragostea e răbdătoare
Și plină de bunătate
Dragostea nu pizmuiește
Și de mândrie nu plesnește

Când om mare m-am făcut
Și deplin am înțeles
Eu atunci am lepădat
Ce era copilăresc

Necuvincios ea nu se poartă
Și folosul ei nu-l cată
Nu se mânie pe nimic
Și rău-i nesocotit

Acum vedem ca-ntr-o oglindă
În chip întunecos și rece
Dar atunci, noi vom vedea
Față-nfață, dragostea

La nelegiuire-i tristă
Nu însă și-n adevăr
Ea se bucură mereu
Căci este din Dumnezeu

Eu cunosc acum în parte
Dar atunci deplin voi ști
Cum am fost și-eu cunoscut
De Domnul nostru din vecii

Totul este-acoperit
Și crede totul negreșit
În toate nădăjduiește
Suferința o primește

Acuma dar rămân acestea
Sunt trei la număr scumpe frate
Credința, dragostea, nădejdea
Dar cea mai mare-i Dragostea

Michael B en-Hur
M ulțumim tuturo r ce lor care ați ales s ă fiți la
închinare cu no i în ziua de as tăzi ș i ne rug ăm
ca Dumne ze u s ă vă binecuvânte ze !
Thanks to eve ryone that choose to wors hip
with us to day;
we pray that God may bless you!
Buletin realizat de M ichael Ben -Hur

