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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

Invidia: Cain
Versetul de Aur:
Geneza 4:7
„Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi
bine primit; dar dacă faci rău,
păcatul pândește la ușă; dorința
lui se ține după tine, dar tu să-l
stăpânești.”
Text:
Geneza 4:1-16
Ideea centrală:
Păcatul nerezolvat biblic din viața omului distruge relația cu
Dumnezeu și cu semenii.
Scopul lecției:
Să învățăm să ne închinăm și să
ne relaționăm având o atitudine
corectă față de Dumnezeu.
Calendar de citire a Bibliei
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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

1 Corinteni 16:13,14

Vegheați, fiți tari în credință, fiți
oameni, întăriți-vă! Tot ce faceți
să fie făcut cu dragoste!"
(1 Corinteni 16:13,14)
Există multe valori, principii, norme, reguli, imperative de
care trebuie să ținem seama, în
special în perioade de criză socială, medicală, atât la nivel personal
cât și în colectivitate. Prescripțiile
medicale, preocuparea, atenția și
grija pentru noi înșine și unii față
de alții sunt doar câteva dintre ele.
Ca și creștini, trebuie să fim conștienți de faptul că este important
să cunoaștem atât pericolele vizibile și ispitele care ne înconjoară, cât
și faptul că trebuie să fim ancorați
în Cuvântul lui Dumnezeu prin
credință și rugăciune, fiind călăuziți prin Duhul Sfânt și dispuși să
ne implicăm în ajutorarea semenilor.
Doamne, venim înaintea
Ta cu închinare, încredere și mulțumire pentru că ne vorbești și ne
conștientizezi nu doar de pericolele care ne înconjoară la fiecare pas,
ci ne oferi și soluțiile Tale minunate, puternice și binefăcătoare! Te
rugăm să ne ajuți să recunoaștem
ceea ce numai Tu poți să faci și să
Îți cerem cu încredere ajutorul, dar
să nu neglijăm nici responsabilitățile care ne revin. Îți mulțumim că
ești un Tată iubitor și înțelept, care
vrei să ne înveți să depindem de
harul Tău și să creștem în maturitate și pricepere în a trăi frumos și
a fi un exemplu bun înaintea altora! Cum să trăim ca și cetățeni și
moștenitori ai Cerului, dar și ca
cetățeni responsabili în societatea
din care încă facem parte. Îți mulțumim că ești Domn și Stăpân peste realitatea fizică și spirituală prezentă, viitoare și veșnică!
Fii slăvit și binecuvântat în veci,
Tată, Fiu, Duh Sfânt!
Amin

Anunțuri


În dimineaţa zilei de azi avem
un Botez Noutestamental, iar
candidații sunt urmărorii:
- Gusti Coste
- Renee Macovei - Dobre
- Joshua Popa
- Marcus Popescu











Duminica viitoare (28 Martie),
cu ajutorul Domnului, vom sărbătorii Floriile - Intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Cu
acest prilej, ne vor conduce în
închinare copiii și tinerii Bisericii. Va cânta corul tinerilor.
O componentă a închinării
noastre, ca Biserică, o constituie și închinarea cu resursele
noastre financiare.
Cei care ne urmăriți pe Internet, puteti 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.
Dărnicia din această Duminică
este destinată lucrărilor de modernizare a aparaturii Audio
Video, în vederea Congresului
care va avea loc în biserica din
loc în luna Septembrie.
În Romania la doar 53 de ani,
fratele Corneliu Constantineanu a
plecat la Domnul, după o bătălie grea cu Covid19, În perioada 2010-2014, fratele Constantineanu fost Rector al Institutului Teologic Penticostal din
București și în prezent era profesor la Facultatea din Arad.

La Mulți Ani!
Celor născuți în Martie
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Primăvara
Vine iarăși primăvara și zăpada se topește,
De sub nea apare-n taină, ghiocelul șmecherește,
Stă plecat smerit bobocul, și când floarea și-o desface,
Ne anunță cu iubire, primăvara se întoarce.

Bate vânt și ploaia cade, iară neaua-ncet dispare,
Păsărele ciripesc, iar noi înălțăm cântare,
E cântare de mărire, către Cel ce ne-a creat,
Cântare de mulțumire, că El ne-a răscumpărat.
Lui să ne-nchinăm cu toții, c-a fost cu noi pân acum,
Lui să-I mulțumim cu lacrămi, că e mare și e bun.
Primăvara e aici, verii e premergătoare,
Iar noi ne-nchinăm la Domnul de e nor sau de e soare.
Fii slăvit Tu Doamne sfinte, pentru marea Ta lucrare,
Fii mărit în veci de veci, că ne-ai scos din strâmtorare.
Venim azi cu mic și mare, ne plecăm cu umilire,
La picioarele-Ți Părinte, că ne-ai dat a Ta sfințire.
Este timp de sărbătoare, Soarele pe cer lucește,
Iar aici în adunare, Isus Domnu-n veci domnește.
Frați surori cu mic și mare, Lui să-nchinăm cu drag,
Să-L iubim cum se cuvine și să-L așteptăm în prag.

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

