
  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 programate pentru viitor în biserica NLRC: 

-10-12August,  2012 - Vizita fr.Elias Jinar- din Chicago.  
- 26 August, 2012 - Binecuvântarea micuței Sara, Mădălina Toth. 
- 30 Septembrie, 2012 - Ordinare de prezbiteri.  
- 28 Octombrie - Botez Nou-Testamental. 

 

Motive de rugăciune : 
- pentru trezire spirituală și evanghelizare în comunitatea română; 
- pentru situații de sănătate: Ioan Reguș, Mihai Sârbu, Dana Arcan, Ioan (Nuțu) 
Moldovan,  Eliza, Anica Nicoară, Terezia Pârvu, Ligia Gherle, familia Ady și 
Diana Stan și pentru micuțul Noah, Mircea Florea din L.A., Andrei Priala din 
Hațeg, Magda Cacuci-Spania, Lenuța Braica-Chicago, Mariana Braica-
Tennessee, Nuty-Oțelul Roșu, fam. Nistoran-California, Ioan Bunaciu din 
București, Dana Văduva, Gălățeanu Dumitru din Reghin, sora Eva de la Oțelu 
Roșu, sora Gabriela din Sibiu, Maria Moț din Curtici, Samuel Sârbu din Seattle.  
- pentru tinerii care frecventează caticheza (pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în 
ei nașterea din nou): Emanuel Belci, Jeni Bodnariuc, Eli Cacuci, Bianca 
Filip, Cristopher Hostiuc, Nicole Hreniuc, Victoria Mangrău, Marcus Munteanu, 
Cristina Pop, Dominic Popescu, Naomi Reguș, Ion Smith. 
- pentru lucrarea cu copiii din adunare; 
- pentru frați din România și alte părți care au apelat la noi: Miriam Dinculescu 
Canada), mâtuirea d-nei Aneta - mama sorei Dana, Aurel Mariș, Onescu 
Marcela(Portland), Andreea Gavrilon (Timișoara), Eva Velceanu (Oțelul Roșu), 
Bahnam Irani- pastoral Iranian; 
- pentru cei ce slujesc în adunare în toate departamentele; 
- pentru cei ce vestesc Cuvântul lui Dumnezeu; 
- pentru păstor de tineret;. 
- pentru biserica First Romanian Baptist Church; 
- pentru fratii care caută un job; 
- pentru frații de la NLRC cu probleme de rezidență; 
- pentru cei persecutați și închiși din pricina Evangheliei; 

 

Situația financiară la data de 31 Iulie 2012: 
 

                                Plan buget                          Realizat 
Incasări total:             56102                               97189 
-din care:  
   - din colecte:           56102                              67188 
   - de la FRBC                0                                 30000 
   - dobânzi bancă           0                                         1        
Ieșiri (plați) total:       47403                              41756 
Sold la zi:                                                         55433    
 

 
În luna Iulie 2012, s-a născut Noah, Adelin  Stan.  Dorim ca binecuvântarea 
prezenței și  protecției Domnului să-l  însoațească toată viața.   
 

www.newliferomanianchurch.com 
 

Nr. 5 August, 2012 

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

 

” Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptura nouă.  Cele 
vechi   s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 

(2 Corinteni 5:17) 
 

Intâlnirile  din Casa Domnului: 

 

Duminica:    10:00am- 12:00pm 
               6:00pm-7:30pm 

 
Joi:           7:00pm - 8:00pm 

        Ziua de Joi este ziua de post și rugăciune cu întreaga Biserică.         
              Vineri : 7:00pm – 8:30pm – Familiile tinere. 

Sâmbătă: 7:00pm-9:00pm- Tinerii 
 

Puteți urmări în direct serviciile din Casa Domnului în fiecare 
duminică dimineața de la 10:00 – 12:00 și după masa de la  

6:00pm – 7:30pm la adresa: www.newliferomanianchurch.com 
 

M  a  x  i  m  e 

- Când bate la ușă cel rău, lasă-l pe Isus să răspundă. 

- Nu putem intra în Cer dacă mai înainte nu a intrat Cerul în noi. 

- Cereri mari duc la răspunsuri mari,  pentru că rugăciunea mișcă mâinile care 
mișcă lumea. 

- Dumnezeu te are în planurile Lui; îl ai și tu pe El în ale tale? 
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Definitia credintei 
De  Petru Dugulescu 

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare 
despre lucrurile care nu se văd.  Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o 

bună mărturie. (Evrei 11:1-2)  
 

  Credinta vie e doar una 
 (Credinte moarte-s câte vrei) 

  În ea sta crucea si cununa, 
  Pentru acum si-ntotdeauna 
  A Mielului urmat de miei.   

   Doar una e credinta vie 
   Si a fost data celor sfinti  
   Ca sfânt izvor de bucurie,  
   Ca legamânt si marturie, 
   Prin încercari si suferinti. 
  Credinta-nsemna-ncredintare 
  Si nu sa fii religios. 
  Sa crezi în Dumnezeul care 
  L-a dat ca jertfa spre iertare 
  Pe Fiul Sau, Isus Hristos.   
   Credinta vie-i legatura 
   Cu Dumnezeul nevazut, 
   Sa porti în tine-a Lui natura, 
   Si-apoi, prin fapta si prin gura, 
   Sa-L faci la altii cunoscut. 
  Credinta-n Logosul cel vesnic 
  Se curateste în cuptor. 
  Si viata ta va fi un sfesnic, 
  Sa lumineze-acum si vesnic, 
  Iar tu sa fii mostenitor. 
   Credinta fara fapte-i moarta, 
   E haina ce-o îmbraca multi. 
   Ea e la moda si se poarta, 
   Dar nu-ti deschide-a vietii poarta 
   Când de-aici ai sa te muti. 
  Credinta este o minune, 
  Producatoare de minuni. 
  Când o transformi în rugaciune, 
                   Nu-i forta mai presus în lume, 
  E curcubeu peste genuni.   
   

Î 
 

Credință Copilărească sau Copil în Credință? 
Domnul Isus vorbește despre "Credința ca a unui copil" în Luca 18:15-17, iar în 
Evrei 5:11-13 Biblia vorbește despre credința acelora care sunt copii (imaturi) în 
credință. 
Duffy Robins face contrastul între cele 2 feluri de credință în “Good News 
Magazine”, în cuvintele următoare: 
Credința imaturilor în credință: 1) Creștinii buni nu au dureri sau dezamăgiri.   
2) Dumnezeu vrea să ne facă pe noi fericiți.    
3) Dumnezeu întotdeauna răspunde cu “DA” la rugăciunile noasre.  
4) Credința ne va ajuta întotdeauna să înțelegem de ce lucrează Dumnezeu într-un 
anumit mod.   
5) Creștinii adevărați sunt întodeauna tari (puternici). 
Credința copilărească (ca a unui copil):  1) Dumnezeu folosește durerile și 
dezamăgirile cu scopul de a ne face credincioși mai buni.   
2) Dumnezeu vrea să ne facă sfinți.   
3) Câteodată El răspunde cu “NU”, ori “AȘTEAPTĂ”. 
4) Credința ne ajută să ne supunem suveranității lui Dumnezeu chiar și atunci când 
nu avem nici o ideie despre ceea ce Dumnezeu intenționează să facă. 
5) Tăria noastră stă în a ne recunoaște slăbiciunile. 
În rezumat: ”Credința imatură” e egoistă, centrată spre propria persoană, cerând 
continuu, așteptând ca Dumnezeu să o protejeze de toate dificultățile vieții, făcând 
viața comfortabilă.  Pe de altă parte ”Credința de copil”, este centrată în Dumnezeu; 
acest soi de credincioși îl cred pe Dumenzeu chiar când El folosește dificultățile 
pentru binele lor și gloria Sa.  Ei se concentrează asupra Tatălui Ceresc, nu asupra 
temerilor lor. 
  Provocarea este de a ne întreba fiecare pe noi înșine: Ce fel de credință avem? 

Program de citire a Bibliei în luna August: 
8/1- Isaia cap. 16-18          8/11- Isaia cap.  46-48        8/21- Ieremia cap. 9-12  
8/2- Isaia cap. 19-21          8/12- Isaia cap. 49-51         8/22- Ieremia cap. 13-16 
8/3- Isaia cap. 22-24          8/13- Isaia cap. 52-54         8/23- Ieremia cap. 17-20 
8/4- Isaia cap.25-27           8/14- Isaia cap.55-57          8/24-Ieremia cap. 21-23  
8/5- Isaia cap. 28-30          8/15- Isaia cap.58-60          8/25-Ieremia cap. 24-26 
8/6- Isaia cap. 31-33          8/16- Isaia cap. 61-63         8/26-Ieremia cap. 27-29 
8/7- Isaia cap. 34-36          8/17- Isaia cap. 64-66         8/27-Ieremia cap. 30-32 
8/8- Isaia cap. 37-39          8/18-Ieremia cap. 1-2          8/28-Ieremia cap. 33-36 
8/9- Isaia cap. 40-42          8/19-Ieremia cap. 3-5          8/29-Ieremia cap. 37-39  
8/10- Isaia cap.43-45         8/20 -Ieremia  cap. 6-8        8/30 -Ieremia cap. 40-42 
                                                                                        8/31-Ieremia cap. 43-46 

 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna August: 
- Constantin Arcan 
- Ancuța Braica 
- Nicu Chera 
- Lucian Lucaci 
- Cătălin Mitroi 
- Brian Munteanu 
- Alin Sârbu 
 ”Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească! Domnul să facă să lumineze, fața Lui 
peste voi și să se îndure de voi! Domnul Să-și înalțe fața peste voi și să vă dea pacea! 
(Numeri 6:24-26)  


