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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 pen-

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
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, 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
Mijlocitorul noului legământ
Versetul de Aur:
Evrei 8:6
Dar acum Hristos a căpătat o
slujbă cu atât mai înaltă cu cât
legământul al cărui mijlocitor
este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.
Text:
Evrei 3:1-13
Ideea centrală:
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
este Mijlocitorul unui nou legământ, superior celui vechi datorită identității Mijlocitorului, a locului unde acesta Își desfășoară
lucrarea, dar și datorită promisiunilor mărețe conținute în acest
nou legământ.
Scopul lecției:
Să ne ajute să vedem mai limpede slava lui Hristos, Mijlocitorul
legământului, dar și binecuvântările nemaipomenite care sunt la
dispoziția noastră, prin lucrarea
desăvârșită pe care a înfăptuit-o.
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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”
sau „RBC”

După încheierea serviciului divin, membrii Bisericii sunt invitati să participe la Adunarea
Generală a Bisericii. Pe ordinea
În Talmud, există o poveste
de zi vom avea rapoartele și
referitoare la împărăteasa din Șeba
dările de seamă, aferente anului
și împăratul Solomon. Aceasta, au2020. La Adunarea Generala
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Înțelepciunea lui Solomon



Șarpele și licuriciul
Se spune că era un șarpe ce alerga cu foc să prindă,
Un licurici care zbura și prin grădină și prin tindă.
Înnebunit de alergare și obosit, cum n-a mai fost,
Se-opri insecta... și-o ntrebare, a vrut s-o pună, cu un rost.
M-alergi de zile-ndelungate, sunt obosit și nu mai pot,
Spune-mi și mie frate șarpe, de ce te porți ca un despot?
De ce m-alergi și zi și noapte, storcând din mine-orice putere,
Fac parte din meniu-ți zilnic? Spune-mi te rog asta ți-as cere.
Nu! Nu faci parte nici din hrana și nici din porția-mi demâncare.
Atuncea spune-mi, rău făcut-ți-am, de ce m-alergi în disperare?
Tu nu poți face nici un rău, nici mie și nimănui în lume,
De ce atunci mă vrei ca hrană, hai spune dară, te rog spune.
Că nu suport ca să te văd, că strălucești așa în lume,
Așa că te mănânc acuma și nimeni n-are ce a spune.
Vedeți prieteni și scumpi frați, în lume dacă luminați,
Sunt mulți care te dă la moarte, chiar între noi, ai noștri frați.
Deci scumpii mei din adunare și voi acei din lumea mare,
Ce străluciți ca diamantul, având frumoasa lui valoare,
Să nu uitați că șerpii-aceia ... ce licuricii îi mănâncă.
Ei vor rămâne-n întuneric, și vor muri zdrobiți sub stâncă

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

