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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.
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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

Cincizecimea: Duhul Sfânt cercetează inimile
Versetul de Aur:
Fapte 2:46
Toți împreună erau nelipsiți de la
Templu în fiecare zi, frângeau
pâinea acasă, și luau hrana, cu bucurie și curăție de inimă.
Text:
Fapte 2:14-17
Ideea centrală:
Dumnezeu ne folosește ca mesageri ai Evangheliei mântuirii, prin
care cercetează inima în măsura în
care trăim în plinătatea Duhului
Sfânt
Scopul lecției:
Să învățăm să cunoaștem modul
în care Duhul Sfânt desfășoară
lucrarea de cercetare a inimii
omului și să ne alăturăm acestei
lucrări împlinind porunca lui Hristos de a fi mesageri ai Evangheliei
mântuirii.
Calendar de citire a Bibliei
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Celor născuți în Iunie
Daniel Hosu
Teofil Ardelean
Eugene Bujdei
Ciprian Mates
Michael Meglei
Dorin Cirstean
Olivia Neiconi
Titus Chira
Madeline Tamas
Liliana Ben-Hur
Michael Meglei
Gavril Andreicut
Liviu Ghigeanu
Ligia Popa
Felicia Ciuca
Emilly Oprea

01 Iunie
04 Iunie
04 Iunie
05 Iunie
06 Iunie
12 Iunie
12 Iunie
13 Iunie
13 Iunie
20 Iunie
21 Iunie
23 Iunie
26 Iunie
26 Iunie
27 Iunie
30 Iunie

Ziua Tatălui
Ziua Tatălui este o sărbătoare de cinstire a paternității și a
legăturilor paterne, precum și a
influenței taților în societate. În
Statele Unite, Ziua Tatălui a fost
fondată de Sonora Smart Dodd și
sărbătorită în a treia Duminică a
lunii Iunie pentru prima dată în
1910. Ziua se desfășoară la diferite
date din întreaga lume și diferite
regiuni își mențin propriile tradiții
de a onora paternitatea. Ziua Tatălui este o sărbătoare publică recunoscută în Lituania și în unele
părți ale Spaniei și a fost considerată ca atare în Italia până în 1977.
Este o sărbătoare națională
în Australia, Estonia, Samoa și, în
mod echivalent, în Coreea de Sud,
unde este sărbătorită ca Ziua Părinților. Sărbătoarea completează
sărbători similare în onoarea membrilor familiei, ar fi Ziua Mamei,
Ziua Fraților și Ziua Bunicilor.
Această sărbătoare a fost
adusă în Americi de spanioli și
portughezi. Biserica Catolică a
susținut în mod activ obiceiul unei
sărbători a paternității de Ziua
Sfântului Iosif, fie din ultimii ani
ai secolului al XIV-lea, fie de la
începutul secolului al XV-lea, aparent la inițiativa franciscanilor. În
Biserica Ortodoxă, sărbătoarea paternității este respectată și de Ziua
Sfântului Iosif, dar copții observă
acest lucru pe 20 iulie. Sărbătoarea
coptă poate data din secolul al Vlea.
În 1908, Grace Golden
Clayton a propus ziua în onoarea
acelor oameni care și-au pierdut
viața într-un accident minier în
SUA. Deși nu a fost acceptată
atunci, în 1909 Sonora Smart
Dodd, care împreună cu cei cinci
frați ai săi au fost crescuți doar de
tatăl ei, după ce a participat la Ziua
Mamei într-o biserică, a convins
Asociația Ministerială Spokane să
sărbătorească Ziua Tatălui în întreaga lume. În plus față de Ziua
Tatălui, Ziua Internațională a Bărbaților este sărbătorită în multe țări
pe 19 noiembrie, în onoarea atât a
bărbaților, cât și a băieților.

Anunțuri










Mulțumim Domnului pentru
protecția și biruința, pe care ni
le-a dăruit cu prilejul Scolii Biblice de Vacanță. Participarea
copiilor și tinerilor a fost una
foarte numeroasă, iar organizarea excepțională! Le suntem
recunoscători tuturor participanților, copiilor și părinților.
În mod deosebit, le mulțumim
celor ce s-au implicat în organizare: echipei de învățătoare,
coordonate de sora Gilda Ursan, tuturor voluntarilor care au
coordonat lecțiile și jocurile,
celor ce au decorat spațiul, precum și surorilor care au gătit
meniuri delicioase! Domnul să
vă răsplătească fiecăruia!
Ne bucurăm de revenirea din
vacanță a fratelui Alex Herlo.
În această Duminică, fratele
Vasile Tămășan predică la Biserica Baptistă din Palm Beach,
din Florida.
Chiar în această Duminică, 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.
Clasa de Catecheză, cu ajutorul
Domnului, va începe la finalul
lunii Iulie: Cei care doriți să
urmați clasa de catecheză și să
primiți botezul, vă rog să luati
legatura cu frații păstori și să
vă treceți numele pe Tabelul
Catecheză, pregătit în acest
scop.

Este Ziua tatălui
Este mare sărbătoare, ce-o serbăm cu inimi sfinte,
Căci prin Harul Lui cel mare, avem cu toți un Părinte,
Care este sus în ceruri, unde viața nu se gată,
Iar aicea, jos, în vale, toți copiii au un tată.
Dacă ne uităm în Scripte, îl avem pe Avraam,
Tatăl celor în credință, tuturor din Canaan.
Pe Isac, salvat de Tatăl de la jertfa de pe munte,
Și pe Iacov, ce în lume, a-ndurat dureri cam multe.
Îl avem apoi pe Iosif, cel vândut fără temei,
Când s-a dus să dea mâncare, celor zece frați ai săi.
Și pe Moise ce-n pustie pe-ai săi i-a călăuzit,
S-aducă întreg poporul, pe pământ făgăduit.
Și-n final pe Iosif sfântul, ce-a luat pe Miriam la el,
Ca să nască pe Mesia, Fiul Sfânt, Emanuel.
Sunt mulți tați în lumea asta, ce au străbătut pământul,
Și pe noi ne-au apărat, ca să nu ne bată vântul.
Astăzi îi serbăm pe toți, în această țară mare,
Pe toți tații ce din lume, ne-au adus în adunare.
Îi aducem sus la Tronul, Celui ce-are îndurare,
Să le dea la toți de-odată, multă binecuvântare.
Dar să nu uităm, că-n lume, dacă noi toți ne-am născut,
Este că avem un TATĂ, ce-n ceruri ne-a conceput.
Lui să îi dăm toți mărire, și doar Lui să ne-nchinăm,
Iar pe-altar, la-Lui picioare, inimile să Îi dăm.

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

