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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
Conflictul: Moise, Aron, Maria.
Versetul de Aur:
Romani 12:18
Dacă este cu putință, întrucât
atârnă de voi, trăiți în pace cu toți
oamenii.
Text:
Numeri 12:1-16
Ideea centrală:
Deși nu te aștepți, Dumnezeu te
va trece prin conflicte care-ți vor
testa capacitatea spirituală de a le
gestiona și te va învăța cum să le
depășești în dragoste.
Scopul lecției:
Să te facă conștient de natura inevitabilă a conflictelor pe acest
pământ și să-ți ofere o perspectivă biblică asupra gestionării și
depășirii lor
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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

Noi membrii la RBC-Chicago

Duminica trecută, în Biserica din
loc, a avut loc un botez Noutestamental, cu participarea a patru suflete binecuvântate, pe care dorim
să le purtăm în rugăciunile noastre
ca Dumnezeu să-i păzească în încercările și ispitele la care vor fi
expuși de acum înainte. Persoanele
sunt următoarele:
• Gusty Coste
• Marcus Popescu
• Renee Macovei-Dobre
• Joshua Popa

Anunțuri





Cine este pilotul navei tale?
"Avionul spre Paris mai avea câteva minute până la decolare.
Ultimul pasager după care stewardesa a închis ușa avionului, era o
fetiță.
A urcat singură în avion, cu biletul
în mână, și-a căutat atentă locul și
s-a așezat pe scaunul liber care era
lângă mine.
Se vedea că este o fetiță educată,
încrezătoare și inteligentă.
S-a uitat la mine, mi-a zâmbit,
apoi a scos o carte și a început să
coloreze.
În ciuda vârstei fragede, cel mult 8
ani, nu avea gesturi de nervozitate
sau neliniște la decolarea avionului.
Zborul nu a fost deloc plăcut.
A fost furtună și multe turbulențe.
La un moment dat, o zguduitură
puternică a făcut ca toată lumea să
devină foarte agitată și nervoasă.
Fetița de lângă mine și-a păstrat
calmul și seninătatea în tot acest
timp...
"Cum o fi reușit și de unde atâta
calm?" gândeam privindu-i chipul
senin, în timp ce o femeie mai gălăgioasă a întrebat-o:
- Fetițo, ție nu ți-e frică?
- Nu doamnă... i-a răspuns fetița, și
uitându-se la cartea ei a continuat:
- Tatăl meu este pilotul...
Pe parcursul călătoriei noastre, a
vieții pe Pământ, ne vom întâlni cu
evenimente care ne vor zgudui ca
într-o turbulență.
Vor fi momente când nu vom mai
simți pământul sub picioare și picioarele noastre nu vor călca pe un
teren sigur.
Nu vom avea de ce să ne sprijinim... vom fi nesiguri. În vremuri
ca acestea trebuie să ne amintim că
Tatăl nostru Ceresc este pilotul..."





Astăzi, Biserica Domnului serbează intrarea Mântuitorului în
Ierusalim (Duminica Floriilor)
În Săptămâna Mare, vă invităm
la închinare, în adunarea Bisericii Baptiste Române din Chicago, Vineri, 2 Aprilie de la
orele 7PM, serviciu divin cu
participare la Masa Domnului.
Duminica viitoare (4 Aprilie),
cu ajutorul Domnului, vom sărbătorii Paștele, Sărbătoarea Învierii Domnului Isus. Serviciul
divin începe la orele 10AM. De
la orele 9AM, vă invităm la o
gustare, aici în locația Bisericii.
Miercurea viitoare, în această
săptămână, nu vom avea întâlnirea de Studiu și Rugăciune și
nici Programul Awana pentru
Copii.
Anul acesta, Seminarul Teologic Baptist din București, cea
mai veche școală teologică pastorală evanghelică din Europa
Răsăriteană sărbătorește 100 de
ani de la înființarea școlii. Evenimentul va fi marcat printr-un
serviciu aniversar, organizat
Duminică, 11 Iulie 2021, la Buteni, locația în care în anul
1921 a luat ființă Seminarul
Teologic Baptist, transferat ulterior la București.

La Mulți Ani!
Celor născuți în Martie
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De Florii
Când a pornit Isus prea sfântul, din Ierihon, ca să se-ndrepte,
Spre-Orașul Pacii unde-i Templul cu negustori pe a lui trepte,
Era înconjurat de oameni, de mult norod și-a Lui pescari,
Ce așteptau minuni să vadă și vindecări și semne mari .
Doi orbi își căpătă vederea, iar pe-alții, bolile-au lăsat,
Și din mulțimea adunată, o mare parte-a vindecat.
Iar la Betfaghe, lâng-o casă, un măgăruș El a găsit
Și s-a suit pe el Stăpânul, să intre-n locul cel vestit.
Mulțimile din jur, în fața-I, finic și flori îi presărau,
Și-n chiote de bucurie, lozinci într-una îi strigau.
Osana! Fiu al lui David, binecuvântat să fie,
Cel ce-n Numele sfințit, de acuma o să vie.
Osana!, Isuse sfinte, Osana!, Tu Miel Slăvit,
Ne-nchinăm Ție Părinte, în veci fii Tu preamărit.
Ești proorocul din Națeret, ce aicea Te-ai urcat,
Ca în Templul lui Iehova, s-aduci laude ne-ncetat.
Ne-nchinăm cu plecăciune, viața, Ție vrem să-ți dăm,
Ne primește Tu Părinte, ne mântuie, Te rugăm.
Fă-ne slobozi de păcate, fă-ne sfinți în al Tău sânge,
Ne ridică Doamne Sfinte și mândria Tu ne frânge.
Fă din noi unelte sfinte, să putem lucra cu zel,
Să aducem roade multe, la Tine Emanuel.
Să vestim dragostea-Ți mare și jertfirea ce-ai adus,
Când ai fost lovit cu bice și urcat acolo sus.
Când Te-au înălțat pe Tine, între cer și-ntre pământ,
Când întins-au sus pe cruce, trupul Tău, de trei ori sfânt.
Ți-au dat oțet în loc de apă și spini pe frunte, ei Ți-au pus
Și coasta-Ți sfântă o Isuse, ostașii-atuncea au străpuns.
Vreau să îți cer acum iertare, de relele ce le-am făcut,
De răutatea ce e-n mine, de timpul care l-am pierdut.
Vreau te rog să fi cu mine ș-alăturea de frații mei,
Să mă ajuți să-Ți slujesc Ție, ...una să fim Tu, eu și ei.

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

