
  INTREBARE  este cautam o religie sau mi  

superstitiei” Poate ca ai de obiectat fata de aa ta  

nu-ti face la fel?poti sa fi sincer si chiar foarte active in biserica dar daca  
 

      Te iubeste Dumnezeu ? 

 

Uneori ma intreb 

 

Evenimentele lunii Mai 2012: 

 

Mai 5 - Baby shower pentru Lidia Popescu; 

 Mai 12  - Casatoria Laurei Regus cu Dorin Popa; 

                           Mai 13 – Mother’s Day; 

 

                            Motive de rugaciune : 

 

- pentru trezire spirituala si evanghelizare in comunitatea romana; 

- pentru situatii de sanatate (Eliza, Dana Arcan, Anica Nicoara, Mihai 

Sarbu, Radu Arcan, Fam.Popescu, Abner Sautiut, Petrica Cioara, 

Elisabeta Cohut, Ban Livia,Leonora si Nicolai Cretu, Mihai Regus, Petre 

si Lenuta Braica); 

- pentru frati din Romania si alte tari care au apelat la noi: Miriam 

Dinculescu( Canada), mantuirea D-nei Aneta, mama sorei Dana, Aurel 

Maris, Onescu Marcela(Portland), Andreea Gavrilon(Timisoara), Eva 

Velceanu(Otelul Rosu), Fr. Mark, Bahnam Irani- pastoral Iranian; 

- pentru tineri si misiunea lor in Europa; 

- pentru cei ce slujesc in adunare in toate departamentele; 

- pentru cei ce vestesc Cuvantul lui Dumnezeu; 

- pentru viziune corecta cu privire la organizarea bisericii; 

- pentru pastor de tineret. 

 

Situatia financiara la data de 30 Aprilie 2012: 

 

Incasari prin donatii:$32,605.00 

Cheltuieli: $22,456.77 

Sold la zi: $10,148.23 

 

 

Ganduri despre MAMA 

 

***“Multe din lucrurile vieții vin in grupuri de două, trei sau chiar mai 

multe. 

Sunt mii de trandafiri, stele si asfințituri. Chiar si frați avem mai mulți, si 

rude, si prieteni. Dumnezeu nu ne-a dăruit insă in toată lumea decât o 

singură … mamă.” 

***“Mama ta este singura persoană care știe mai multe lucruri despre 

tine decât 

știi tu despre tine însuți .” (Edward A. Murphy) 

***“Cel mai important lucru pe care un tată poate să il facă pentru copiii 

lui este să le iubească mama.” 
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” Caci, daca este cineva in Hristos, este o faptura noua.  Cele 
vechi   s-au dus: iata ca toate lucrurile s-au facut noi.” 

(2 Corinteni 5:17) 
 

Intalnirile  din Casa Domnului: 

 

Duminica:    10:00 a.m.- 12:00 p.m. 

               6:00 p.m.-7:30 p.m. 

 

Joi:           7:00 p.m. - 8:00 p.m. 

                            Ziua de Joi este ziua de post si rugaciune cu                 

intreaga Biserica. 

 

              Vineri : 7:00 p.m. – 8:30 p.m. – Tineretul si Familiile tinere. 

 

 

 

 

Puteti urmari in direct serviciile din Casa Domnului in fiecare 

duminica dimineata de la 10:00 – 12:00 si dupa masa de la  

6:00 – 7:30 la adresa: www.newliferomanianchurch.com 
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nu-ti face la fel?poti sa fi sincer si chiar foarte active in biserica dar daca  
 

      Te iubeste Dumnezeu ? 

 

Uneori ma intreb 

 

Mama 
 

1.Când ochii mi-am deschis întâia oarã 
Vãzut-am chipu-ti blând si iubitor 
Simtit-am adierea ta usoarã 
Eram în bratul tãu ocrotitor 

Priveam spre tine ca printr-o mahrama 
Si nu puteam rosti nici un cuvânt 

Dar te simteam cã tu esti a mea mamã 
Ce Domnul mi te-a dat pe-acest pãmânt 

 
O mama mea, o mama mea 
Eu niciodatã n-as putea 
Sã-ti rãsplãtesc iubirea ta 
Iubitã mamã, mama mea 

 
2. M-ai legãnat din noapte pânã-n noapte 
Si mi-ai cântat din zori pânã-n apus 
M-ai alintat mereu în calde soapte 
Si mi-ai vorbit ci drag despre Isus 

M-ai îngrijit si m-ai crescut cu lacrimi 
Si fãrã încetare m-ai iubit 

M-ai învãtat sã fiu om între oameni 
Si m-ai iertat mereu când ti-am gresit 

 
3. M-ai mângâiat la ceas de suferintã 
M-ai învãtat sã rabd s-astept, sã sper 
Mi-ai inspirat a Domnului credintã 
Si-n tainã pasi-mi îndreptai spre cer 
Îti mulþumesc mãmico pentru toate 

Si-l rog pe Domnu-n viatã sã-ti mai dea 
Sã-ti dea putere, zel si sãnãtate 
Ca sã te am alãturi mama mea 

 
4. Ca sã mã cresti ti-ai dat întreaga vlagã 

Cu zâmbetul tãu cald m-ai însotit 
O cum sã nu te-ador mãmico dragã 
Când stiu cu ce iubire te-ai jertfit 
Sã nu mã lasi o mamã niciodatã 
Cãci mângâiere fãrã tine nu-i 
Si totusi de va fi sã pleci odatã 
Si sa ma astepti pe plaiul cerului. 

 

Happy Mother’s Day! 

 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church 

 

 

Andronic Benjamin; 

Andronic Elisabeth; 

Arcan Constantin & Florica; 
Bahnean Angelica; 
Belci Aurel & Iosefina; 
Braica George & Ancuta; 
Braica Onita; 
Bucaciuc Gheorghe; 
Chera Cristian & Alina; 
Dican Sabin & Laurentia; 
Filip Laura; 
Filip Miriam; 
Filip Vasile & Lidia; 
Hreniuc Ilie & Irina; 
Hreniuc Lidia; 
Hreniuc Julia; 
Irimiciuc Cornelia; 
Leonte Dinu & Anisoara Lidia; 
Lipan Florentina; 
Lucaci Lucian & Adelina; 
Mitroi Catalin & Cecilia; 
Moldovan Ioan & Elena; 
Munteanu Fomberto & Eta Margareta; 
Munteanu Brian; 
Neagoe Aurel & Cornelia; 
Popa Dorin; 
Regus Laura; 
Restea Adrian & Claudia; 
Sârbu Alin & Ramona; 
Stan Adelin & Diana; 
Stancu Timotei & Estera; 
Stancu Stephanie; 
Vancea Teofil & Monica. 
 
 
 
 

 


