
  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 luna Septembrie 2012  în biserica NLRC: 

- 9 Sept. - Binecuvântarea micuțului Noah, Adelin Stan. 
- 9 Sept. - Cina Domnului.  
- 11 -12-13 Sept. - Biserica este chemată la 3 zile de post și rugăciune. 
- 12 Sept.  - Începe Studiul Bibliei cu grupele mici la grupa de  tineri și adulți.   
- 27-28 Sept. 2012 - Seri de evanghelizare - invitați fr. Moțoc și Daniel Chiu.   
- 30 Septembrie, 2012 - Ordinare de prezbiteri.  

 

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, 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, Zaharia Ploscaru din CA, 
Maria Șipa din CA, Radu Arcan din Brașov, 
- 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 tinerii care frecventează caticheza (pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în 
ei nașterea din nou): Emanuel Belci, Jeni Bodnariuc, Bianca Filip, Cristopher 
Hostiuc, Nicole Hreniuc, Marcus Munteanu, Naomi Reguș, Ion Smith. 
- pentru tinerii care s-au retras de la caticheză - pentru ca Domnul să-i protejeze 
de atacurile diavolului și să-i țină credincioși.  
- pentru lucrarea cu copiii din adunare; 
- pentru lucrarea cu grupele mici de la NLRC;  
- 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 August 2012: 

                                Plan buget                   Realizat 
Intrări total:             65298                          104531 
-din care:  
   - din colecte:           65298                            74531 
   - de la FRBC                 0                              30000 
   - dobânzi bancă            0                                     2 
   - luna Aug.                7900                             7342     
Ieșiri (plați) total:    55937                           48850 
  - din care luna Aug.     8533                             6797 
Sold la zi:                                                     55683  

www.newliferomanianchurch.com 
 

 

 
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 : 7:30pm – 9:00pm – 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 

- Un creștin nu este unul care caută iertarea și bunăvoința lui Dumnezeu, 
ci unul care le-a găsit deja. 
-Un creștin trebuie să fie o persoană care să facă mai ușor pentru alții să 
creadă în Dumnezeu. 
- Adevărații creștini care influiențează lumea sunt aceia care nu se lasă 
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Definitia iubirii 
De. Petru Dugulescu 

”Acum dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre 
ele este dragostea” (1 Cor. 13:13)     

   

Iubirea e ce poți să dai, 
Ce-astepți în schimb e lăcomie. 
Când dai, îți strângi comori în Rai, 
Când ceri, ești slugă cu simbrie. 
  

 Iubirea e ce poți să faci 
 Pentru vrajmaș și pentru frate, 
 Să rabzi, să suferi și să taci 
 Când ți se face-o nedreptate. 
 

E suflet de copil curat, 
În care nu mocnește ura, 
E locu-n care niciodat’ 
Invidia nu-și cerne zgura. 
 

 Iubirea-i rana sângerând 
 Și întrebarea ce te miră: 
 „Cum cei ce i-am hrănit pe rând, 
 Ei tot pe rând mă rastâgniră?” 
 

E mila ce-o parcurgi pe jos, 
Povara fără murmur dusă. 
Iubirea e obrazu-ntors 
Și haina demnității smulsă. 
 

 Iubirea-i zâmbetul ce-l pui 
 Pe fața celui ce suspină, 
 Când crucea altuia o sui 
 Și-aprinzi în noapte o lumină 
 

Iubirea este bobul bun, 
Care rodește doar când moare, 
E investiția de-acum 
Într-o recoltă viitoare. 
  

 Iubirea e ce poți să dai, 
 Ce-aștepți în schimb e lăcomie. 
 Când dai, îți strângi comori în Rai 
 Iar viața ta-i o poezie.            

   

 

 

Dumnezeu veghează asupra noastră 
 

    În Psalmul 121:3-4, psalmistul declară: ”Da, El nu va îngădui să ți se 
clatine piciorul. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe 
Israel”. 
Dintre toate mamiferele, girafele au ciclul cel mai scurt de somn. Ele dorm în 
medie doar 1.9 ore în 24 ore. Dacă noi am fi avea atât de puțin somn, aceasta 
ar însemna, probabil, o anumită formă de insomnie.  Dar pentru girafe, nu 
este o tulburare de somn aceea de a fi treze. E doar modul în care Dumnezeu 
le-a făcut.  
  Dacă credeţi că 1.9 ore pe zi, este un timp scurt de somn, luați în 
considerare că Creatorul acestor animale, Tatăl nostru ceresc, nu doarme 
niciodată.  
 Descriind preocuparea continuă a lui Dumnezeu pentru noi, psalmistul 
declară: "Iată că nu dormitează, nici nu doarme" (Psalmul 121:4).  În 
contextul acestui psalm, scriitorul arată clar că vigilenţa de a nu dormi a lui 
Dumnezeu este pentru binele nostr,.pentru că în versetul 5 spune: "Domnul 
este păzitorul tău".  Dumnezeu ne ţine, ne protejează, şi are grijă de noi.  El 
nu are nevoie de somn pentru a se reconforta.  Protectorul noastru este 
mereu in căutarea binelui nostru.  El veghează asupra noastră atât ziua cât şi 
noaptea.  Te confrunți cu dificultăţi? Vino la cel care nu doarme niciodată. 
Lasă-l "să te protejeze la plecare și la venire" (v.8) în fiecare secundă a 
fiecărei zile.  Cel care susţine universul nu te va dezamăgi niciodată. 
 

Program de citire a Bibliei în luna Septembrie: 
9/1- Ieremia cap. 47-49       9/11- Ezechiel cap. 25-27        9/21- Daniel cap.7-9 
9/2- Ieremia cap. 50-52       9/12- Ezechiel cap. 28-30        9/22- Daniel cap. 10-12 
9/3- Plângeri cap. 1-5         9/13- Ezechiel cap. 31-33         9/23- Osea cap. 1-4 
9/4- Ezechiel cap. 1-3          9/14- Ezechiel cap. 34-36        9/24- Osea cap. 5-7  
9/5- Ezechiel cap. 4-7          9/15- Ezechiel cap. 37-39        9/25- Osea cap. 8-10 
9/6- Ezechiel cap. 8-11        9/16- Ezechiel cap. 40-42        9/26- Osea cap. 11-14 
9/7- Ezechiel cap. 12-14      9/17- Ezechiel cap. 43-45        9/27- Ioel cap. 1-3 
9/8- Ezechiel cap.15-18       9/18- Ezechiel cap. 46-48        9/28- Amos cap. 1-3 
9/9- Ezechiel cap.19-21       9/19- Daniel cap. 1-3              9/29- Amos cap. 4-6  
9/10- Ezechiel cap.22-24     9/20- Daniel cap. 4-6              9/30- Amos cap. 7-9 
                                                                                        

 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Septembrie: 
 - Florica Arcan                                     - Elena Moldovan 
 - Iosefina Belci                                      - Dorin Popa 
 - Adeline Braica                                    - Timotei Stancu 
 - Alina Chera                                        - Stephanie Stancu 
 - Cornelia Irimiciuc                              - Monica Vancea   
 - Cecilia Mitroi 
”Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericicirea Ierusalimului în toate 
zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste tine!”  

(Psalmul 128:5-6) 


