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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

Amărăciunea : Naomi
Versetul de Aur:
Efeseni 4:31
Orice amărăciune, orice iuțime,
orice mânie, orice strigare, orice
clevetire și orice fel de răutate
să piară din mijlocul vostru.
Text:
Ruth 1:1-22
Ideea centrală:
Creștinul care se raportează la
trecutul, prezentul și viitorul său
prin prisma atotputerniciei lui
Dumnezeu, va putea trece de la
amărăciune la adorare.
Scopul lecției:
Să te ajute să vezi slava lui
Dumnezeu în mijlocul unor experiențe amare, înțelegând că El
are un plan cu viața ta, dincolo
de ceea ce se vede.
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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
Aducem în fața întregii comunități cererea de a înălța la Tronul
Ceresc, rugăciuni fierbinți, ca El
în dragostea Sa cea mare să tămăduiască pe sora Lili Chișmorie, care este foarte grav bolnavă
și pe fr. Teofil Șmilovici care de
asemenea este rău bolnav și medicii încă nu știu ce are.

Duminica Tomei

“Fericiți cei ce n-au văzut și
au crezut” (Ioan 20, 29)
În prima zi de Paști, seara,
ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, S-a arătat Isus Hristos
înviat ucenicilor Săi, ascunși de
frica iudeilor, într-o camera încuiată din Ierusalim și le-a spus: „Pace
vouă!” După ce i-a liniștit, ca erau
tulburați și cuprinși de frică și i-a
încredințat de Învierea Sa din
morţi, arătându-le mâinile și coasta
străpunsă de cuie și sulița pe cruce,
le-a adăugat: “Precum M-a trimis
pe Mine Tatăl, aşa vă trimit și Eu
pe voi” (Ioan 20, 21). Prin aceste
cuvinte Domnul a trimis pe Apostoli la propovăduire, având misiunea să vestească Evanghelia mântuirii la toate neamurile pământului. Toma nu era de față cu ceilalți
apostoli când S-a arătat Domnul.
Și când i-au spus toţi: Am văzut pe
Domnul! el nici nu s-a bucurat,
nici n-a voit să creadă, până nu a
văzut cu ochii și a pipăit cu mâna
rănile Mântuitorului (Ioan 20, 25).
După opt zile, adică în Duminica a
doua după Înviere, iarăși S-a arătat
Isus Hristos ucenicilor Săi, trecând
prin ușile încuiate. Atunci era și
Toma de față. După ce le-a zis din
nou: Pace vouă, a spus cu mustrare
pentru Toma: „Adu-ți degetul tău
încoace și vezi mâinile Mele, și
adu-ți mâna ta și o pune în coasta
Mea; și nu fi necredincios, ci credincios!” (Ioan 20, 26-27). Iar
Toma, cuprins de frica și uimire, a
strigat cu smerenie și credinţa:
Domnul meu și Dumnezeul meu!
Mântuitorul însă l-a mustrat pentru puțina lui credinţă, zicând: „Pentru că M-ai văzut, Tomo,
ai crezut? Fericiți cei ce n-au văzut
și au crezut!” (Ioan 20, 28-29).

Anunțuri
La Cugir, în urma infectări cu
Covid, a plecat la Domnul, fratele Titus Selagea, tatăl lui Gigi
Selagea și frate cu Iosif Sălagea. Dorim ca Dumnezu să-l
mângâie pe Gigi și întreaga familie și să-i întărească.
 A plecat la Domnul fratele Mircea Răduț la vârsta de 70 de
ani. Fratele Mircea era cunocut
în adunare. Domnul să mângăie
și să întărească familia Răduț,
la ceasul greu al despărțirii.
 Duminica viitoare, a treia din
lună vom avea dărnicia, special
destinată lucrărilor de reînnoire
a echipamentului Audio-Video.
Cei care ne urmăriți pe Internet, puteți dona online, accesând aplicația de pe Pagina de
Internet a Bisericii, sau scriind
un check, destinat Bisericii
(RBC-Chicago) cu specificația
pentru Audio-Video. Cei care participăm în persoană, la final, puteți lăsa darul vostru în cutia,
pregătită în acest scop.
 Mulțumim celor ce răspundeți
chemării de a sprijini lucrararea
Seminarului Teologic Baptist
din București, care anul acesta
împlinește 100 de ani, de la înființare. La caseria Bisericii a
fost înființat un fond special,
intitulat Suport pentru Seminar,
în care prin dărnicia voastă sprijinim formarea de noi slujitori.


La Mulți Ani!
Celor născuți în Aprilie
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Toma
Cu ușa-nchisă cu zăvoare, de frica celor înfuriați,
Stăteau prietenii lui Isus, în camera de sus urcați.
Vorbeau de Mielul cu sfială și Îl plângeau în bocet surd,
Nu-nțelegeau dece murise, iar tot ce-a fost, părea absurd.
Toma, acel viteaz din fire, ce ar fi vrut cu El să moară,
Era plecat în altă parte, ...nu fu cu ei în acea seară.
Și dintr-o dată, ca năluca, în mijloc Domnul lor a stat,
Cu “Pace vouă!” Salvatorul, pe ei atunci i-a salutat.
Le-a arătat a Sale palme și coasta Lui le-a arătat,
Iar ucenicii când văzură, ...de El, cu toți s-au bucurat.
Le-a dat din duhul Lui Stăpânul, când peste ei El a suflat,
Și i-a trimis în lumea-ntreagă, pe tot Pământu-n lung și lat.
A dispărut Învățătorul și i-a lăsat încremeniți,
Cum de-a venit la ei Rabuni? Erau cu toți nedumeriți.
Când l-au văzut apoi pe Toma, i-au spus de ce s-a întâmplat,
Dar el nu vrut-a ca să-i creadă și a rămas ne-nduplecat.
Nu cred! Decât atuncea, ... când voi vedea clar și deslușit,
Și semnul suliței din coastă și mâinile ce-au suferit.
Dar uite, iar apare Domnul, ...opt zile parcă au trecut,
Iar Toma fu atunci acolo și el pe Isus l-a văzut.
S-a bucurat necredinciosul și spuse-a atuncea răspicat,
Ești Domnul meu! ești Dumnezeu și Tu ești Fiu-de Împărat.
O! Cred c-ai înviat Isuse, îți spune omul cel acest de lut,
Dar binecuvântați sunt frații, ce n-au văzut dar au crezut.
Este a opta zi de Paște, e ziua-n care-ai fost văzut,
De întreaga adunare, de poporul Tău, plăcut.
Osana! Stăpâne veșnic, ce-ai venit jos pe Pământ,
Să ne-aduci Dumnezeirea, să ne dai un legământ.

Osana! Iubire sfântă, Osana! O, Miel Divin,
Ne-ai adus iertarea Doamne, tocmai din Ierusalim,
Și ne-ai îmbrăcat cu Pace și cu dragoste cerească,
Iar în noi Dumnezeirea, ...ai făcut-o Tu să crească.

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

