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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 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
Inaugurarea noului legământ
Versetul de Aur:
Luca 22:20
Tot astfel, după ce au mâncat, a
luat paharul, și li l-a dat, zicând:
„Acest pahar este legământul cel
nou, făcut în sângele Meu, care
se varsă pentru voi.”
Text:
Luca 22:7-20
Ideea centrală:
Dumnezeu Își descoperă slava
împlinind promisiunea cu privire
la noul legământ odată cu instituirea lui de către Domnul Isus.
Scopul lecției
Să înțelegem relația între legământul mozaic și noul legământ
din perspectiva vieții după moarte – perspectiva veșniciei
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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”




















Anunțuri



Adunarea Generală a Bisericii
a fost reprogramată pentru Duminica viitoare (14 Martie),
după încheierea serviciului divin.
Miercuri seara, de la 7PM, în
paralel cu timpul de studiu și
rugăciune, a fost reluat Programul Awana pentru Copii.
Pentru Miercuri, 17 Martie,
vom avea o nouă seară dedicată recitării versetelor de aur,
aferente celor 10 lecții biblice,
privitoare Legăminte. Cei care
nu ați intrat încă în posesia
verstelor biblice, le puteți obține la ieșire, iar cei care vor
participa la această lucrare vor
fi răsplătiți cu premii.
Duminica viitoare, 14 Martie se va schimba ora, ora
2:00AM va deveni ora
3:00AM, deci pierdem o
oră.
Joi, de la orele 6:30PM: Clasa
de Cateheză în persoană, în
locația Bisericii. Cu ajutorul
Domnului, preconizăm, să
avem un nou Botez, Duminică,
21 Martie 2021
Vineri, de la orele 7PM se reiau grupele de rugăciune ale
fraților și surorilor. În paralel
se desfășoară Youth Meeting/
Închinarea Tinerilor.
Spre finalul închinării din
această dimineață ne vom împărtăși la Masa Domnului. Pachețele preambalate, care conțin elementele Cinei pot fi obținute la intrarea în locașul Casei
de Rugăciune.
Suntem cu sufletul alături de familia Marinca, cu precădere alături de
fratele Emil. În țară, la Viișoara,
sora dumnealui, Aurelia a plecat la
Domnul, după o grea suferință.
Slujba de înmormântare a fost oficiată în ziua de Miercuri. 3 Feb.
Domnul să mângâie familia îndoliată.
Recomandările privitoare la
combaterea răspândirii pandemiei de Covid19, la serviciile
și lucrările RBC Chicago, cu
participare în persoană:
Dacă cineva e diagnosticat pozitiv, sau dacă prezintă simptome specifice contaminării cu
Covid 19, rugămintea este să se
conformeze regulilor de carantină.













Curățarea mâinilor, la intrarea
în clădirea Bisericii.
Păstrarea distanței de 6feet între participanții la închinare,
care nu sunteți membrii aceleași familii.
Purtarea măștii, acolo unde nu
se poate păstra distanța recomandată (în special, la intrare
și la ieșire).
O componentă a închinării
noastre, ca Biserică, o constituie și închinarea cu resursele
noastre financiare.
Cei care ne urmăriți pe Internet, puteți dona online, accesând aplicația de pe Pagina de
Internet a Bisericii, sau scriind
un check, destinat Bisericii
(Romanian Baptist Church of
Chicago).
Cei care participăm în persoană, la final, puteți lăsa darul
vostru în cutia, pregătită în
acest scop.
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.

La Mulți Ani!
Celor născuți în Martie
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Visez la Ceruri
Adesea ori visez la ceruri, la slava ce va fi cu El,
Visez la veșnicia-ntreagă, când fi-vom cu Emanuel,
Visez la vremea ce nu trece, visez la timpul cu Isus,
Visez la clipe minunate ce vom petrece-n ceruri sus.
Aș vrea să vi și tu cu mine, în ceruri sus, în veșnicii,
Ca să petrecem viitorul, o vină dar, nu zăbovii,
Vom fi acolo sus în Slavă, la masa Mirelui Isus,
Vom fi cu El, Mântuitorul, va fi așa cum El a spus.
E minunat să ai voință, iar viața, Lui s-o ’ncredințezi,
E minunat să fi cu Domnul și dragostea-I, s-o savurezi,
De-aceea scumpul meu prieten, tu frate, soră sau amic,
Te rog să vi cu mine-n Slavă, să nu aștepți măcar un pic.
E-atâta bucurie-acolo, iar Salvatoru-i Împărat,
Pe străzi de aur vei purcede, doar cu mătase îmbrăcat,
Smarald, cristal și hrisolit, avea-vei sub al tău picior,
Și vei zbura din loc în loc, cu scumpul nost’ Mântuitor.
Fă un efort, lasă păcatul, de Domnu-acum te alipește,
Predă-I Lui inima și gândul și-El îți va da tot ce-ți lipsește,
Vino la Isus tu acuma, predă-I Lui viața la altar,
Și vei vedea cât e de bine, ca să trăiești sub al Său Har.
Visez la ziua când vom merge pe nori cu Domnu nost’ Isus,
Visez la clipa minunată, când vom pleca acolo sus,
Visez, visez,... visez într-una și parcă nu m-aș mai trezii,
Visez la ziua minunată, când voi pășii în veșnicii.
Visez să fim cu toți acolo și-aceia mari și-aceia mici,
Visez să fim uniți în Slavă, visez să fim cu toți amici,
Visez, atâtea și atâtea și nu mă satur de visat,
Dar visul meu va fi o dată, un vis frumos și-adevărat.

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

