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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

Încăpățânarea lui Saul
Versetul de Aur:
1 Samuel 15:22
Text:
1 Samuel 15
„Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?
Ascultarea face mai mult decât
jertfele, și păzirea cuvântului
Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.
Ideea centrală:
Ascultarea de Cuvântul lui
Dumnezeu este temelia pentru o
relație corectă cu Dumnezeu. O
ascultare parțială duce automat
la ruperea relației cu Domnul,
pentru că El nu tolerează atitudinea de neascultare.
Scopul lecției:
Să ne avertizeze împotriva pericolului unei ascultări incomplete sau nepotrivite față de Cuvântul lui 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
O familie, are nevoie de ajutor 3
zile pe săptămână, câte 4 ore,
pentru. o bătrânică. Locația este: 6142 N. California în Chicago. Pentru informații sunați la
847-208-9516

Înțelepciunea lui Solomon
„Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în
orice lucru, aduceți cererile voastre
la cunoștința lui Dumnezeu, prin
rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.
Și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi
inimile și gândurile în Hristos
Isus.” (Filipeni 4:6,7)
Când suntem într-o stare de confuzie, îngrijorare și teamă, avem nevoie să împărtășim cuiva poverile
pe care le purtăm, în nădejdea că
vom primi un sfat, o încurajare, o
mângâiere sau un ajutor. Ca și
creștini, știm că Părintele nostru
ceresc așteaptă să venim înaintea
Sa cu orice fel de problemă.
Aceasta nu pentru că El nu ar cunoaște toate trăirile și situațiile din
viața noastră, ci pentru a ne face
conștienți că El acordă atenție și
dragoste fiecărui copil al Său, indiferent de problemele prin care trece. Sunt momente când ne lăsăm
luați de valul îngrijorărilor și realizăm destul de târziu că am fi putut
să transformăm acele motive de
îngrijorare în motive de rugăciune.
Chiar dacă nu vom primi răspunsul
așteptat, sau nu imediat, la momentul potrivit Dumnezeu ne va
arăta că este a tot înțelept, atotputernic și iubitor. Iar în timpul de
așteptare, și atunci când nu înțelegem cum vom reuși să ajungem la
liman, El ne promite o pace care
depășește abilitățile noastre omenești.
Tatăl nostru bun și iubitor, ne închinăm și Îți mulțumim că, prin
mijlocirea Fiului Tău, avem libertatea și privilegiul să venim înaintea Ta cu încredere, știind că iei
aminte la rugăciunile copiilor Tăi!
Învață-ne să trăim și să ne rugăm
potrivit cerințelor și promisiunilor
Tale pe care ni le-ai descoperit în
Cuvântul Tău, astfel încât să ne
bucurăm și de pacea Ta care întrece orice pricepere! Ajută-ne să credem că răspunsul Tău este cel mai
bun și mai folositor pentru noi!
Dorim să cerem și ca, mai presus
de orice așteptare din partea noastră, voia Ta să se împlinească.

Anunțuri
Joi seara, în cadrul unei întâlniri desfășurate online, Conducerea Asociației noastre, și-a
reafirmat în unanimitate suportul pentru ca în Septembrie
2021, Convenția Bisericilor
Baptiste Române din SUA si
Canada să se desfășoare la Chicago. Pentru noi ca Biserică
urmează o perioadă în care în
mod special vă chemăm să sprijiniți lucrările de pregătire ale
Convenției, mai întâi în rugăciune și apoi prin implicare, în
diferitele lucrări la care vom fi
solicitați.
 In Duminica din 25 Aprilie,
Asociația Tinerilor Baptiști Români din USA și Canada
(RBYA), organizează o conferință pentru tineri, la Cleveland.
Cei care doriți să vă înscrieți,
vă rugăm să luați legătura cu fr.
Alex Herlo.
 O componentă a închinării
noastre, ca Biserică, o constituie și închinarea cu resursele
noastre financiare. Colecta din
această Duminică este 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, cu
specificația la Memo: Audio-Video


La Mulți Ani!
Celor născuți în Aprilie
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Lege, Dragoste și Har
Stând pe promisiunile, Cerescului Părinte
Și clocotind în mine, cu inimă fierbinte,
Mă-nchin cu umilință și în a Sa prezență,
M-aplec la-Lui picioare, cu sfântă reverență.
El e Hristosul care, a Lui viaț-a jertfit,
Pe dealul Căpățânii, să fiu eu mântuit,
El e pe veci Stăpân, pe ființa mea întreagă,
Căci a salvat viața-mi, ce Lui îi este dragă.
Osana! Doamne Sfinte, Mântuitor și Rege,
Îți datorăm viața, ce nu mai e sub lege,
Ci este-acuma Doamne, sub dragoste și Har,
Adusă cu iubire, la-l Tău Măreț Altar.
Sunt copleșit Isuse, de dragostea Ta mare,
De-a ta iubire vie, ca flacăra din Soare,
De fința Ta iubită, de zâmbetu-Ți Divin,
Și pentru-acestea toate, eu Ție mă închin.
Sunt fericit Stăpâne c-ai hotărât în ceruri,
Să schimbi a mea viață, să fiu cu Tin’ deapururi,
Fi proslăvit Isuse, Tu Comandant Suprem,
Pentru cadoul mare, care prin Tine-avem.
Și-acuma, ca-ncheiere, vreau să îți spun Isuse,
Că-mi dau viața și pulsul, la Tin să fie duse,
Al meu suspin Stăpâne, nu-i dulce, ci amar,
Da-s mulțumit Isuse, că sunt sub al Tău HAR.

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

