
  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 d 
 

      Te iubeste Dumnezeu ? 

 

a 

Evenimentele lunii Aprilie 2012: 
Aprilie 1 - Sarbatoarea Intrarii Domnului Isus in Ierusalim (Floriile/Palm Sunday); 
Aprilie 4,5,6 - Zile de post si rugaciune cu intalniri in Casa Domnului incepand cu 

ora 7:00 p.m.; 
Aprilie 5 - Sarbatoarea Cinei Domnului; 

Aprilie 8 - Sarbatoarea  Invierii Domnului Isus Christos; (Ora 8:00a.m.- Easter 
breakfast); 

Aprilie 14 - Bridal shower pentru Laura Regus; 
Aprilie 15 - Picnicul Bisericii la Sahuaro Ranch Park, Glendale, Az 

(ora 4:00 p.m.); 
Aprilie 28 - Baby shower pentru Loredana Toth (ora 5:00p.m.) 

 

                            Motive de rugaciune : 
 
- pentru trezire spirituala si evanghelizare in comunitatea romana; 
- pentru situatii de sanatate (Eliza, Dana Arcan, Anica Nicoara, Mihai Sarbu, Radu 
Arcan ); 
- 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 31 Martie 2012: 

Incasari prin donatii:$21,210.00 

Cheltuieli: $11,568.20 

Sold la zi: $9,641.80 

                  

Rugaciunea care atinge vesnicia  

“Nimeni nu se ridica mai presus de viata sa de rugaciune.  

Predicatorul care nu se roaga  se joaca; poporul care nu se roaga se  

rataceste.  Amvonul poate deveni  o vitrina a talentelor, dar in 

camaruta de rugaciune nu sunt aplauze. Saracia Bisericii e cea mai 

vadita aici la locul rugaciunii.  Avem multi organizatori dar putini 

agonizatori; multi jucatori dar putini rugatori (gladiatori in 

rugaciune).  O multime de pastori,  putini luptatori; multe temeri ,  

putine lacrimi; moda si parada  prea mare dar putina ravna in lucrare; 

multi sfatuitori,  putini ostenitori.  Daca gresim in privinta aceasta, a 

rugaciunii,  gresim in toate.” (Leonard Ravenhill)  
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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 

11:00 – 12:00 si dupa masa de la 6:00 – 7:30 la adresa www.newliferomanianchurch.com 

                                                M  a  x  i  m  e 
“Inainte de a spune oamenilor despre Dumnezeu, spune-i lui Dumnezeu 
despre oameni.” (Anonim) 
“Biserica aceasta va avea, fie o sarbatoare de trezire, fie o slujba de 
inmormantare”. (Anonim) 
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