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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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Tabita Dragomir
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Charlie DeVries
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Maggie Popescu
Elena Negru
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Tia Sârbu
Fam. Guler
Cristian Dumitrana
Christopher Socite Teofil Șmilovici
 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
Depresia: Profetul Ilie
Versetul de Aur:
1 Împărați 19:10
El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul
oștirilor; căci copiii lui Israel au
părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale, și au ucis cu sabia pe proorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia
viața!”
Text:
1 Împărați 19
Ideea centrală:
Chiar și cei mai buni oameni ai lui
Dumnezeu au uneori impresia că
situația în care au ajuns este fără
ușă de scăpare. Deznădejdea credinciosului poate deveni punctul
lor de întâlnire cu Dumnezeu.
Scopul lecției:
Să conștientizeze fiecăruia dintre
noi pericolul real al depresiei, cauzele ei, iar apoi și mijloacele pe
care Dumnezeu le folosește în vederea vindecării noastre.
Calendar de citire a Bibliei
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La Mulți Ani!
Celor născuți în Mai
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Înălțarea
Înălțarea Domnului a fost la 40 de
zile după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după Pasti. Anul
acesta am sărbătorit-o pe 13 Mai.
Este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. In aceasta zi
creștinii se salută cu "Hristos S-a
înălțat!" și "Adevărat S-a înălțat!".
Bartolomeu Anania afirmă că noi
folosim acest salut fie din neștiință,
fie din exces de evlavie, deoarece
el nu este atestat de Biserică. Și
mărturisește că noi sărbătorim Paștele cu aserțiunea "Hristos a înviat!", la care ni se răspunde cu confirmarea "Adevărat, a înviat!", pentru ca Învierea nu a avut martori, ea
a fost receptată cu îndoieli și necredință. In vreme ce Înălțarea Domnului a avut martori, ea a fost o
despărţire izvorâtoare de lumină,
deoarece ucenicii s-au întors în Ierusalim "cu bucurie mare".
Hristos S-a înălțat la cer de pe
Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii le-au
vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu
se lase copleșiți de durerea despărțirii.
Din Sfânta Scriptură aflam că Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe cînd
îi binecuvânta S-a înălțat la cer
(Luca 24:51), în timp ce un nor L-a
făcut nevăzut pentru ochii lor
(Fapte 1:9). Adeseori Dumnezeu
le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care se manifestă energiile divine, menite să reveleze prezența Divinității, dar să o și ascundă.
Hristos prin Înălțarea Sa, nu arată
doar unde trebuie să ajungă omul,
ci se face cale și putere, ca omul să
ajungă la aceasta stare. El șade pe
tronul dumnezeiesc al slavei, dar și
locuiește în inima celor ce-L iubesc. Aşa putem înțelege paradoxul: Hristos este înălțat și în drum
spre înălțare cu fiecare dintre noi

Anunțuri


Fiind a treia Duminică din lună, colecta de azi este în totalitate pentru reînnoirea sistemului Audio-Video














Israelul se află într-o situație
foarte dificilă, în urma atacurilor teroriste care au fost asupra țări în ultimele zile. Cred că
este datoria noastră să stăruim
în rugăciune pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea Israelului. El și numai El, poate aduce
Pace pe acele tărâmuri.
Pe data de 11 Mai a plecat la
Domnul, sora Elisabeta Popa,
mama fratelui Octavian (Tavi)
Popa. Suntem alături de familia
Popa și ne rugăm ca Stăpânul.
Mântuitorul, să se îndure de
familia îndurerată și El să îi
mângâie în durerea prin care
trec.
Astăzi 16 Mai, avem oaspeți
americani. Convenția Baptistă
de Sud, Asociația Baptistă de
Illinois, împreună cu Ten Miles
Baptist Church din McLeansboro, doresc să facă un parteneriat cu RBC pentru ca împreună să facem misiune în România și de asemenea, misiune
printre românii din Chicago.
Cuvântul va fi vestit de Dr.
Kenneth R. Wilson, din partea
Bordului de Misiune al CBS.
Duminică, 23 Mai este Sărbătoarea Pentecostului: Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt și a
Nașterii Bisericii.
Mulțumim Bunului Dumnezeu
că toți cei din această biserică
care au fost loviți de Covid sunt
în recuperare și se află mult mai
bine, dar suntem îndemnați ca
în continuare să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-Și ducă
planul până la capăt.
A plecat la Domnul fratele Ionel Păsui, unul dintre cei mai
reprezentativi păstori din diaspora. Vreme de mulți ani, fr.
Păsui slujise ca pastor la Kitchener(Canada). Domnul să mângăie familia și pe toți cei dragi!
VBS 2021 va avea loc în perioada: 14-18 Iunie. Participarea
este deschisă pentru copiii din
adunarea noastră, dar și pentru
prietenii lor și pentru copiii din
celelalte adunări. Vârsta de participare este între 5-18 ani. Înscrierile au început săptămâna
asta. Detalii vor fi postate pe
Website si pe pagina de Facebook a Bisericii. Mai multe informații puteți afla de la coordonatoarea evenimentului, sora
Gilda Ursan.

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;
Buletin realizat de Michael Ben-Hur

