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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

Întristarea Domnului
(Sărbătoarea Floriilor)
Versetul de Aur:
Zaharia 9:9
Saltă de veselie, fiica Sionului!
Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la
tine; El este neprihănit și biruitor,
smerit și călare pe un măgar, pe un
mânz, pe mânzul unei măgărițe.
Text:
Luca 19:28-48
Ideea centrală:
Evenimentele legate de intrarea
Domnului Isus în Ierusalim au fost
menite să deschidă mintea ucenicilor și a tuturor oamenilor din
poporul Domnului cu privire la
mesianitatea lui Isus. Deoarece
locuitorii Ierusalimului nu L-au
cunoscut pe Cel care a venit să
aducă pacea cetății sfinte, Domnul
Isus S-a întristat profund, anunțând distrugerea ei
Scopul lecției:
Să căutăm să-L cunoaștem pe Cel
care a intrat triumfal în Ierusalim
și lucrarea pe care El a venit să o
facă
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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

Gânduri de Paște
Iubiţi frați și surori,
Învierea din morți a Mântuitorului
nostru Isus Hristos rămâne pentru
totdeauna minunea minunilor, iar
sărbătoarea Învierii rămâne sărbătoarea sărbătorilor noastre. Faptul
Învierii este dovada de netăgăduit
a puterii Sale Dumnezeieşti; prin
Înviere, Mântuitorul a biruit moartea.
Întreaga învăţătură a Bisericii se
întemeiază pe Învierea Mântuitorului: "Dacă Hristos n-a înviat",
scrie Apostol Pavel, "zadarnică
este atunci propovăduirea noastră,
zadarnică şi credinţa voastră".
(I Corinteni 15, 14).
Înviat din morţi, Mântuitorul S-a
arătat mai întâi femeilor, S-a arătat
apoi Apostolilor, după opt zile S-a
arătat iarăși Apostolilor, de faţă
fiind şi Toma pe care l-a încredinţat de faptul Învierii, S-a arătat
lui Luca şi Cleopa în drumul spre
Emaus, S-a arătat la cei peste cinci
sute de fraţi (credincioşi), S-a arătat lui Pavel pe drumul Damascului. Apoi, mormântul gol şi înfăşurăturile trupului şi mahrama
care fusese pe capul Mântuitorului,
pe de o parte, şi cuvintele îngerului
de la mormânt, spuse femeilor:
"Nu vă înspăimântați! Căutați pe
Isus Nazarineanul, Cel răstignit? A
înviat! Nu este aici. Iată locul unde
L-au pus. Dar mergeți şi spuneți
ucenicilor Lui şi lui Petru că va
merge în Galileea, mai înainte de
voi; acolo Îl veţi vedea, după cum
v-a spus" (Marcu 16, 6-7), pe de
altă parte, toate acestea sunt dovezi
clare ale adevărului Învierii Mântuitorului.
Viaţa la care suntem chemaţi noi,
credincioşii, în urma jertfei şi Învierii Mântuitorului nostru Isus Hristos cuprinde omul în întregime:
trup şi suflet. Suntem chemaţi la o
viaţă de sfinţenie atât a trupului,
cât şi a sufletului: "Slăviți, dar, pe
Dumnezeu", scrie Apostolul Pavel,
"în trupul vostru şi în duhul vostru,
care sunt ale lui Dumnezeu" (I Corinteni 6, 20).
De aceea, în lumina adevărului
care izvorăşte din Învierea Domnului, să ne străduim a ne purta ca
fii ai vieţii, nu ai morţii, pentru că
suntem fii ai luminii şi nu ai întunericului.

Anunțuri
Mulțumim Domnului pentru
echipa de surori, care au pregătit gustarea, premergătoare adunării noastre de sărbătoare.
 Duminica viitoare este cunoscută în Calendarul Creștin sub
numele de Duminica Tomei
sau Paștele Mic. Vom rămâne
în atmosfera Sărbătorii Învierii,
alături de cor va reveni în slujire și fanfara Bisericii.
 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. În
prezent la cursurile Seminarului (programul de zi) și la distanță sunt înrolați peste 100 de
studenți. Conducerea Bisericii
din Chicago a decis că e important să continue să sprijinească
lucrarea Seminarului. In sensul
acesta, am deschis un fond special Suport pentru Seminar, la
casieria Bisericii, și toți cei care doriți să dăruiți și să vă investiți în lucrarea de formare de
noi slujitori pentru România și
diaspora, vă rugăm să luați legătura cu casierul Bisericii, fr.
Dorin Cirstean.


La Mulți Ani!
Celor născuți în Aprilie
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HRISTOS A ÎNVIAT!
Scurse s-au trei zile, trei nopți de atunci,
Când trupu-I pe cruce a fost atârnat,
Iar pietrei cea grea, făcut-u-ia brânci,
Căci El Prea Iubitul, HRISTOS,… A-NVIAT!
Se duse Maria la groapă alergând,
Mormântul e gol, iar Cel condamnat
Nu este acolo, ea pleacă plângând,
Neștiind sărmana, că EL A-NVIAT!
Se duse la groapă Ioan și cu Petru,
Să-L vadă pe Isus acol’ îngropat,
Aflară doi îngeri lucind într-un spectru,
Zicându-le simplu: HRISTOS A-NVIAT!
E mare vâltoare, soldați pretutindeni,
Speriați sunt cu toți de ce s-a ’ntâmplat,
Dar frații lui Isus… și ai Săi prieteni,
Strigau bucuroși: HRISTOS A-NVIAT!
E viu Fiul slavei, e viu Împăratul
E viu Adevărul în om întrupat,
Strigați dar cu toții, să știe pământul,
Vestea cea mare: HRISTOS A-NVIAT!
HRISTOS A-NVIAT! Acesta-i salutul,
Ce-l spunem la toți,… fie el și Pilat,
Să afle-omenirea, să afle pământul,
Căci Fiul din Ceruri: HRISTOS, ...A-NVIAT!

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

