13 Iunie 2021
484 E. Northwest Hwy. Des Plaines, IL 60016
www.rbc-chicago.org

Pastor Senior: Adrian Neiconi Phone: 1(312) 613-3470
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
Dorica Scobercea Lidia Hususan
Estera Băieș
Ionel Borșan
Fam. Meglei
Jivca Radoicovici
Azaria Șmilovici
Danița Pavlovici
Carmen Sezonov
Camelia Năstase
Daniel Geabou
Costi Ursache
Ionel Ordeanu
Fam. Hudema
Caleb Ursan
Ileana Lichtman
Voichița Breban
Rodica Lighezan
Jeni Ursan
Fam. Spencer
Boris Levițchi
Fam. Tișler
Ionică Burcă
Dan Paul
Gina Stiles
Iliuță Stoia
Fam. Bujdei
Fam. Brânzai
Titus Chira
Emil Dumitru
Adriana Pietreanu Alex. Panaitescu
Fam. Fecioru
Cornel Panaitescu
Fam. Ionescu
George Barbărasă
Tabita Dragomir
Fam. Suciu
Verona Frăsineanu Fam. Gavrilovici
Charlie DeVries
Vasile Ursan
Anna Giucă
Viorica Guia
Maggie Popescu
Elena Negru
Vetuța Ursan
Tia Sârbu
Fam. Guler
Cristian Dumitrana
Frații Iurnuc
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

Îngrijorarea: Marta
Versetul de Aur:
Luca 10:41, 42
Drept răspuns, Isus i-a zis:
„Marta, Marta, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți
tu, dar un singur lucru trebuie.
Maria și-a ales partea cea bună,
care nu i se va lua.”
Text:
Luca 10:38-42
Ideea centrală:
Exemplul Mariei ne ajută să înțelegem că de la îngrijire la îngrijorare, este deseori doar un
singur pas. Îngrijorarea reprezintă capcana în care este prins
cel care dorește să slujească
foarte bine, dar nu mai are timp
pentru relația cu Hristos.
Scopul lecției:
Să ne ajute să recunoaștem faptul că preocuparea pentru lucrurile legitime nu înseamnă totodată, preocupare pentru lucrurile spirituale.
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Cugetări
„Și, după cum oamenilor le
este dat să moară o singură dată,
iar după aceea vine judecata, tot
așa, Hristos după ce S-a adus jertfă
o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară
nu în vederea păcatului, ci ca să
aducă mântuirea celor ce-L așteaptă."
(Evrei 9:27,28)
Fiecare avem anumite dorințe și așteptări în viața aceasta.
Dacă acestea ni se împlinesc, după
un timp ne dorim alte și alte lucruri, împliniri și realizări. Este un
lucru firesc care face parte din viață, însă nimic din lumea aceasta nu
ne poate oferi o împlinire deplină
și trainică, din cauza realității păcatului și a scurtimii vieții. Dorința
de a fi cu Dumnezeu și aici, și în
veșnicie este cea mai sfântă și binecuvântată dorință. Dacă aici, pe
pământ, Dumnezeu Își manifestă
prezența în mijlocul frământărilor,
provocărilor și încercărilor, există
o așteptare a împlinirii mântuirii,
într-un cer nou și un pământ nou
curățit de orice rău, imperfecțiune,
suferință și moarte. Dar, cine nu
dorește și nu caută prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu aici și
acum nu va avea parte de ea nici în
creația cea nouă și veșnică.
Tată ceresc, ne închinăm și
Îți mulțumim că, pentru cei credincioși, există iertare, împlinire, binecuvântare și nădejde, în așteptarea unui nou început, odată cu revenirea în slavă a Domnului Isus
Hristos! Îți mulțumim că păcatul,
suferința și moartea nu au ultimul
cuvânt! Îți mulțumim pentru mântuirea Ta, însă nu vrem să uităm
nici o clipă Jertfa adusă pentru noi
și pentru mântuirea sufletelor
noastre. Te rugăm să ne sfințești
tot mai mult în timpul de așteptare
și să ne ajuți să ascultăm cuvintele
Tale, să facem voia Ta și să împlinim lucrările Tale minunate! Te
rugăm să îmbogățești timpul nostru de așteptare cu har, cu roada și
darurile Duhului Sfânt, cu înțelepciune și pricepere, cu biruințele și
cu minunile Tale!

Anunțuri










VBS 2021 va începe de mâine
și se va desfășura în perioada
14-18 Iunie. Participarea este
deschisă pentru copiii din adunarea noastră, pentru prietenii
lor, și pentru copiii din celelalte
adunări. Vârsta de participare
este între 5-18 ani. Înscrierile
sunt încă deschise și se fac online. Detaliile sunt postate pe
Website-ul Bisericii și pe Pagina de Facebook. Mai multe informații puteți afla de la coordonatoarea evenimentului, sora
Gilda Ursan.
După serviciul din Duminica
viitoare, fratele păstor Adrian
Neiconi, împreună cu soția, și
fiul, vor pleca spre România.
Timp de trei Duminici (27 Iunie, 4 Iulie, 11 Iulie), fratele
Adrian va sluji cu Evanghelia
în biserici din România. Pe data de 11 Iulie, familia Neiconi
va participa la Buteni, la sărbătoarea festivă, prilejuită de aniversarea a 100 de ani, de la înființarea Seminarului Teologic
Baptist.
Există un fond de misiune, pe
care îl strângem ca Biserică,
pentru a susține lucrarea de formare de noi slujitori, ce se face
prin intermediul Seminarului
din București. Cei ce doriți să
dăruiți pentru Seminar, încă
puteți face lucrul acesta, vă rugăm să luați legătura fie cu fr.
casier, sau pur și simplu să scrieți un check, cu specificarea
Pentru Seminar.
Va urma o vară deosebită, în
cuprinsul căreia vom pregăti
facilitățile Bisericii pentru a
găzdui, la început de toamnă, în
perioada 3-6 Septembrie, lucrările Convenției Asociației.
In această perioadă continuă
lucrările administrative, prin
care pregătim clădirile Bisericii. Rugămintea majoră este să
faceți loc în programul dumneavoastră pentru a sprijini Biserica în acest efort deosebit.
Implicați-vă cu devotament,
pentru reușita acestei lucrări.

M-ai cunoscut Isuse
M-ai cunoscut Isuse, când nici nu existam,
Și m-ai ținut la piept, când eu nu meritam,
M-ai ridicat din tină, când am căzut zdrobit,
De grelele păcate, ce eu le-am săvârșit.
Ai fost cu mine Doamne, în clipe de durere,
Și-ai fost și-n zile bune, de mare fericire,
Ai fost în clipe grele, când gârbovit eram,
Și când robit de rele, eu rătăcit umblam.
M-ai apucat de mână, m-ai ridicat la Tine
Și mi-ai șoptit Isuse că-n cer e tare bine,
Mi-ai arătat cărarea pe care să m-avânt,
Ca să ajung la Tatăl, la Dumnezeul Sfânt.
Mi-ai fost de călăuză, un far în plină noapte,
Și-Ți mulțumesc Isuse de Tine că-mi faci parte,
Îți mulțumesc Stăpâne de mine că ai milă,
Că scris-ai al meu nume în cer, pe a Ta filă.
Să fii slăvit de-a pururi, în veci să fii mărit,
Căci Tu ești Mântuirea, din cer, ce a venit
Pe min să mă sfințească, și să mă ducă-n sus,
În cerurile slavei, la Tatăl…, Tu Isus.

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

