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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

Superioritatea slujirii noului
legământ
Versetul de Aur:
2 Corinteni 3:18
Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
Text:
2 Corinteni 3:1-18
Ideea centrală:
Slujirea lui Dumnezeu în cadrul
noului legământ este superioară
slujirii din cadrul legământului
mozaic datorită promisiunii transformării inimilor prin Duhul
Sfânt.
Scopul Lecției:
Să dezvolte aprecierea credinciosului pentru harul de a fi beneficiar al noului legământ care
aduce cu sine posibilitatea transformării crescânde în chipul lui
Hristos.
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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
Începând din această lună
checkurile către Biserică pot fi
scrise către: „Romanian Baptist
Church” sau „RBC”

Gânduri
„Totuși, ceea ce propovăduim
noi... este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia... Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu... după cum
este scris: 'Lucruri pe care ochiul nu
le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la
inima omului nu s-au suit, așa sunt
lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.'.. Dar omul
firesc nu primește lucrurile Duhului
lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o
nebunie, și nici nu le poate înțelege...
Noi însă avem gândul lui Hristos."
(1 Corinteni 2:6,7,9,14,16)
Este adevărat, cât trăim învățăm! Însă dacă această cunoaștere reprezintă doar informație pe care o acumulăm, o dezvoltăm, o perfecționăm și
o transmitem mai departe de-a lungul
vieții, fără a-L cunoaște pe Dumnezeu,
nu este suficient. Este adevărat că poate
să ne ajute, pe noi sau pe ceilalți, însă
doar pentru un timp limitat. Cunoașterea omenească, oricât de departe ar
ajunge, poate să se transforme foarte
repede și într-o unealtă a răului, dacă îl
exclude pe Dumnezeu. Mândria este
distructivă atât pentru cei care o îmbrățișează, cât și pentru cei care sunt în
preajma celor care o manifestă. Cunoașterea adevărată și binefăcătoare îl
are pe Dumnezeu în centrul ei și deschide orizontul unei realități care trece
dincolo de timp și spațiu.
Doamne, Creatorul, Susținătorul și Stăpânul universului, ne închinăm
și Îți mulțumim că avem un loc și un rol
special în planul Tău! Ne-ai creat pentru
a ne bucura de prezența Ta sfântă și
binecuvântată, ai investit în noi abilități
speciale, ai pus în noi până și gândul
veșniciei. Îți mulțumim că ai coborât în
mijlocul creației Tale și că, prin Fiul
Tău Preaiubit, ne-ai arătat și ne-ai învățat cum să trăim în legătură și în armonie cu Tine, Tată ceresc! Ne-ai vorbit și
ne-ai descoperit realități care sunt mai
presus de tot ceea ce am putea să cunoaștem de unii singuri, împlinind și
cea mai adâncă nevoie și căutare a sufletelor noastre: Adevărul și Viața veșnică! Ce mare har!
Fii slăvit și binecuvântat în
veci, Tată, Fiu, Duh Sfânt!
Amin

Anunțuri









După încheierea serviciului divin,
membrii Bisericii sunt invitați să
participe la Adunarea Generală a
Bisericii. Pe ordinea de zi vom avea
rapoartele și dările de seamă, aferente anului 2020. La Adunarea
Generala pot participa doar cei care
au calitatea de membrii ai Bisericii.
Pentru Miercuri, 17 Martie, vom
avea o nouă seară dedicată recitării
versetelor de aur, aferente celor 10
lecții biblice, privitoare la Legăminte. Cei care nu ati intrat încă în posesia verstelor biblice, le puteti obține
la ieșire, iar cei care vor participa la
această lucrare vor fi răsplătiți cu
premii.
Duminica viitoare (21 Martie), cu
ajutorul Domnului, vom avea un
serviciu de botez. In această săptămână, Marți de la orele 6:30 PM,
candidații pentru botez se vor întâlnii cu frații diaconi și cu membrii
Comitetului de Conducere.
Duminica viitoare, avem colecta
specială destinată lucrărilor de modernizare a aparaturii Audio Video.
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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Baies Daniel
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Ajută-mă te rog Isuse
Ajută-mă Te rog Isuse
Să pot iubi în vița mea
Și pe-aceia ce-mi greșesc,
Din inimă să-i pot ierta.
Ajută-mă Te rog Stăpâne
Ca tot ce fac în viața mea,
Să fie Doamne pentru Tine,
Și să trăiesc spre Slava Ta.
Ajută-mă Tu, Prinț al Păcii
Ca tot ce fac pe-acest pământ,
Să fie Doamne pe vecii
Doar pentru Duhul Tău cel Sfânt.
Ajută-mă Tu Doamne Sfinte
Ca în tot drumul meu prin lume,
Să îți slujesc cu drag Părinte,
Iar despre Tin’ la toți a spune.
Ajută-mă Te rog Divine,
În astă lume cât trăiesc
Eu să Te laud doar pe Tine,
Și doar pe Tin’ să Te slăvesc.
Ajută-mă Te rog, ca „EUL”
Să mi-l strivesc O Tată scump
Și Tu să-mi fi mereu trofeul
Și azi și mâini și-n orice timp.
Ajută-mă să merg cu Tine
În lumea asta Doamne sfânt,
S-arăt la toți ce sunt cu mine,
Cum să se poarte pe Pământ.
Ajută-mă Te rog, o Tată,
Ca-n pribegia mea prin lume,
Mulțimea-ntreagă ca să poată,
Să vadă-n mine al Tău Nume.
Îți cer Părinte ajutorul,
Că fără Tin’ nimic nu sunt,
În toate Tu ești autorul,
Și doar cu Tine pot să-nfrunt
Și în final te rog Divine,
Mă ține Tu pe brațul Tău,
Și-ajută-mă, când timpul vine,
S-ajung ACAS’ la Dumnezeu.

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

