
  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 Iunie 2012: 

 

Iunie 2 ‒  Adunarea Generlă;  

Iunie 3 ‒  Cina Domnului; 

Iunie 16 ‒ Baby shower pentru Diana Stan de la ora 3 pm;  

Iunie  17- Father╆s Day  

 

                            Motive de rug<ciune : 

 

- pentru trezire spiritual< Кi evanghelizare în comunitatea român<; 
- pentru situaМii de s<n<tate: Eliza, Dana Arcan, Anica Nicoara, Mihai 

Sârbu, Radu Arcan, Claudiu Arcan, Fam.Popescu, Abner SautiuМ, Leonora 
Кi Nicolai CreМu, Petre Кi LenuМa Braica; 
- pentru fraМi din România Кi alte М<ri care au apelat la noi: Miriam 
Dinculescu (Canada), mântuirea D-nei Aneta, mama sorei Dana, Aurel 

MariК, Onescu Marcela (Portland), Andreea Gavrilon (TimiКoara), Eva 
Velceanu (OМelul RoКu), Bahnam Irani- p<storul Iranian; 
- pentru tineri Кi misiunea lor în Europa; 
- pentru cei ce slujesc în adunare în toate departamentele; 

- pentru cei ce vestesc Cuvântul lui Dumnezeu; 
- pentru viziune corect< cu privire la organizarea bisericii; 
- pentru p<stor de tineret. 

 

 

 

Situaゃia financiar< la data de 31 Mai 2012: 
Incas<ri prin donaゃii:$43,667.00 din care $11,117.00 în luna Mai 

Cheltuieli: $29,219.00 din care $7,063.00 în luna Mai. 
Sold la zi: $14,448.00 

 

 

 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church n<scuМi în luna Iunie: 
 Sora  AniКoara-Lidia Leonte; 

 Fratele  Vasile Filip. 

Le dorim o aniversare a zilei de na群tere binecuvântat<, mult har,    
bucurie 群i s<n<tate. 

“ Binecuvântat s< fie omul care se încrede în Domnul めi 
a c<rui n<dejde este Domnul”. 
                                                       Ieremia 17:7 

 

                  

www.newliferomanianchurch.com 

 

Nr. 3 June, 2012 

 
Adresa : 17280 N. 63rd Ave, Glendale, AZ 85308 

 

” CBci, dacB este cineva în Hristos, este o fBpturB nouB.  Cele 
vechi  s-au dus: iatB cB toate lucrurile s-au fBcut noi.” 

(2 Corinteni 5:17) 

 
Întâlnirile  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 Кi rug<ciune cu                               
întreaga Biseric<. 

 

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

 

 

 

PuteМi urm<ri în direct serviciile din Casa Domnului în fiecare 
duminic< dimineaМa de la 11:00 – 12:00 Кi dup< masa de la  
6:00 – 7:30 la adresa: www.newliferomanianchurch.com 

 

http://www.newliferomanianchurch.com/
http://www.newliferomanianchurch.com/
http://www.newliferomanianchurch.com/
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Ziua Tatălui: Tați binecuvântați! 
 Cu această ocazie dorim binecuvântarea fiecărui tată cu tot ce este 
necesar pe plan spiritual, emoțional, intelectual, fizic și material pentru a fi 
un tată binecuvântat pentru familie, biserică și societate. 
Caracteristicile unui tată binecuvântat: 
 În primul rând, Dumnezeu, se identifică pe Sine cu un tată natural, 
pământesc: “El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, 
care locuieşte în locaşul Lui cel sfânt” (Ps. 68:5). “Cum se îndură un tată 
de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El”. (Psalm 103:13). 
Așadar, noi tații naturali și credincioși creștini, care vrem să fim tați 
binecuvântați, suntem chemați ca în relația cu copiii noștri, să urmăm 
modelul Tatălui nostru ceresc.  Acest lucru este foarte important, fiindcă și 
copiii noștri când se raportează la Dumnezeu ca Tată, îl înțeleg prin prisma 
relației pe care o avem noi cu ei. 
 Un tată binecuvântat se ÎNGRIJEȘTE de nevoile spirituale ale 
familiei sale: ,,şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci 
creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului” (Efes 6:4).  El este chemat 
să îmbine în mod armonios dragostea cu dreptatea, ca astfel copiii să nu fie 
provocați la mânie și resentimente nici unii față de alții, nici față de părinți 
sau față de Dumnezeu.  De asemenea, este important ca tata sa fie în unitate 
cu mama pentru educarea și formarea copiilor din punct de vedere spiritual 
și moral.  Altfel în mintea copiilor se nasc confuzii cu privire la valorile 
etico-morale și spirituale ce încercăm să le implementăm în viața lor.  In 
final, tatăl are rolul principal si ca preot al familiei sale în a conduce pe 
copii la Domnul.  Pentru aceasta e nevoie ca el însuși să aibe o relație 
intimă cu Dumnezeu, fiindcă ceea ce suntem, determină ceea ce facem.  Iar 
acțiunea noastră vorbește întotdeauna mai tare decât cuvintele noastre. 
 Un tată binecuvântat se ÎNGRIJEȘTE de nevoile fizice ale familiei 
sale. Alături de responsabilități spirituale, tatăl binecuvântat este preocupat 
și de asigurarea nevoilor fizice ale copiilor săi.  Din păcate, azi mulți tați 
abandonează familia și copiii. Biblia ne cheamă prin apostolul Pavel să 
avem în vedere aceasta responsabilitate: ,,Dacă nu poartă cineva grijă de ai 
lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău 
decât un necredincios”(1Tim. 5:8).  Evident, că se are în vedere 
posibilitățile fiecăruia și e important păstrarea unui echilibru sănătos în 
ambele aspecte: spiritual și fizic.  Uneori se trece în cealaltă extremă - 
accentuând mult mai mult doar aspectul fizic - neglijând latura spirituală. 
Este important ca fiii și fiicele noastre să învețe valoarea muncii și a banului 
câștigat prin muncă.  Este necesar să fie învățați responsabilitățile lor 
personale în administrarea timpului și a banului.  Apostolul Pavel ne învață 
importanța administrării familiale bune: ,,să-şi chivernisească bine casa, şi 
să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa” (1 Tim. 3:4).  Acest factor al 
vieții de familie în calitate de tați, este primordial pentru fiecare dintre noi.  
Uneori este foarte greu și dificil.  

 De aceea avem nevoie de a fi conectați continuu la sursa de inspirație și 
putere: Tatăl nostru ceresc.  El pune la dispoziția noastră resursele Sale. 
In final, un cuvânt pentru fii și fiice: ,,Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii 
voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” - este cea 
dintâi poruncă însoțită de o făgăduinţă - „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă 
vreme pe pământ.” Efes. 6:1-3. 
Este important pentru cei care avem părinți, să-i ascultăm atunci când 
suntem la vârsta ascultării, dar întotdeauna să-i iubim și să-i respectăm, 
indiferent de vârsta pe care o avem, fie noi sau părinții noștri. 
 

E TATĂL MEU! 
Cât de măreț e Dumnezeu! 

Văd marea cu talazuri grele, 
Mă-nalț pe munții de bazalt  

Și-mi zboară gândul printre stele 
Tot mai înalt… 

‘Cel Împărat Își duce-oștirea 
Spre un gigantic apogeu, 

Acel ce-a pus în goluri firea, 
Acel ce-a scris oricui menirea, 
Mai mult decât nemărginirea  

       E TATĂL MEU! 
 

La tronu-i alb se strâng sfielnic, 
Voivozi de foc din Empireu 
Și heruvimii vin cucernic, 
Slăvind eternul Vistiernic  

Și-acel stăpân e Dumnezeu; 
E TATĂL MEU! 

 

Cât de măreț e Dumnezeu, 
Chiar dacă stelele-s bătrâne, 

Tot au o vreme când se-aștern, 
Dar cine în Cristos rămâne, 

E-un fiu etern. 
Și-n fața slavei sclipitoare, 

În ceasul lumii cel mai greu, 
Acei ce-au dat pe sfinți la fiare  

Vedea-vor forța creatoare; 
Eu voi șopti cu adorare: 

E TATĂL MEU! E TATĂL MEU! E TATĂL MEU!  

Happy Father’s Day! 
 


