
  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 Octombrie 2012  în biserica NLRC: 
- 7 Oct. - Cina Domnului 

- 20 Oct. - 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, Andrei Priala din Hațeg,, 

Lenuța Braica-Chicago, Mariana Braica-Tennessee, Nuty-Oțelul Roșu, fam. 

Nistoran-California, Ioan Bunaciu din București, Dana Văduva, Gălățeanu 

Dumitru din Reghin, Eva de la Oțelu Roșu,  Gabriela -  Sibiu, Maria Moț -

Curtici, Samuel Sârbu -  Seattle, Zaharia Ploscaru - CA, Maria Șipa - CA, Timi 

Vălean - Romania, Margaian - Atlanta, Moise Codruța - Timișoara, Fabian Buti - 

Spania, Victor Negrea - Baia Mare 

- pentru salvarea celor nemântuiîi dintre rudele noastre 
- pentru tinerii care frecventează caticheza și se vor boteza: Emanuel Belci,   

Jeni Bodnariuc, Bianca Filip, Cristopher Hostiuc, Nicole Hreniuc, Marcus 

Munteanu, Naomi Reguș, Joshua Sandu. 

- pentru toți tinerii bisericii care nu s-au hotărât pentru a-l urma pe Domnul - 
pentru ca Domnul să-i protejeze de atacurile diavolului și să-i mântuiască.  
- 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 frații 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 30 Sept. 2012: 

                                Plan buget                   Realizat 
Intrări total:               73,200                         116,398   
-din care:                     
   - din colecte:            73,200                            86,392 
   - de la FRBC                 0                                30,000 
   - dobânzi bancă            0                                     6 
   - luna Sept.                 7902                          11,861                            
Ieșiri (plați) total:     64,650                          56,731.47 
  - din care luna Sept.  10,843                            7,681.25  
Sold la zi:                                                      59,666.53 

 

Anunț: Următorii frați și surori au depus cereri pentru a deveni membrii bisericii 

și au parcurs fazele a, b și c din Anexa 3 din Constituția NLRC: Neculai și 

Eleonora Crețu, Drâmbărean Daniyel, Gelu și Daniela Dubei, Leonida-Rodica 

Khouri, Maria Pătroi, Steluța Paulesc, Olivia Paulesc-Păștean, Ioan Reguș, 

Ștefan-Iacov și Loredana Toth.    

 

www.newliferomanianchurch.com 
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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) 
 

IntâIntâIntâIntâlnirile  din lnirile  din lnirile  din lnirile  din Casa Domnului:Casa Domnului:Casa Domnului: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 11:00 – 12:00 și după masa de la  

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

M  a  x  i  m  e 

- Dacă creștinii n-ar fi copiii lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se 

îndoiască de faptul că sunt. 

- Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui. Nu pentru că îl văd ci 

pentrucă văd tot ce atinge. (C.S. Lewis) 

- Nu există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri - dar nici atât de răi să 

nu poată fi mântuiți de Dumnezeu. 

 



  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 

  

 

 

CÂND AI TRIMIS PE UCENICI ÎN LUME 
 

”Apoi Le-a zis: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice 
făptură.  Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine 

nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16:15-16) 
 

 Când ai trimis pe ucenici în lume 
 Să propovăduiască tuturor, 
 Iertarea de păcate-n al Tău nume, 
 Făpturilor din orișice popor 
   
  Ai spus că cei ce cred și se botează, 
  Cu siguranță fi-vor mântuiți! 
  Dar cei ce voia-Ți sfântă nu urmează, 
  Vor fi pe veșnicie osândiți. 
 
 Și de-atunci mereu semănătorii, 
 Aruncat-au sămânța pe pământ 
 Și gloate multe ca nisipul mării 
 S-au adunat sub steagul Tău cel Sfânt. 
 
  Același har al dragostei divine, 
  Ce curge pe pământ din tronul Tău, 
  M-a cucerit, Isuse, și pe mine 
  Și m-a-mpăcat pe veci cu Dumnezeu. 
  
 Eu n-am să pot, Isuse, niciodată 
 Să te iubesc așa cum m-ai iubit. 
 Dar haina ce mi-ai dat-o Tu, curată, 
 Ajută-mă s-o port pân' la sfârșit! 
 
  Azi când pășesc pe-a mântuirii cale 
  În moartea Ta, eu cred și mă botez. 
  Și prin puterea învierii Tale, 
  Ajută-mă supus, să Îți urmez! 
  

 
 

Botezul Nou Testamental 
Marcu 16:15-16; Rom. 6:3-5 

  Domnul Isus și-a trimis ucenicii în lume dându-le următoarea poruncă: ”Duceţi-vă 
în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.  Cine va crede şi se va 
boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit”.  Aceste cuvinte sunt simple, 
sunt clare, dar și profunde și nimeni nu are dreptul să le răstălmăcească, căci ele 
sunt spuse chiar de Mântuitorul. 
  Ce este botezul? 
  1) Un lucru care trebuie împlinit.  Atunci când Ioan a căutat scuze ca fiind 
nevrednic pentru a-L boteza, Domnul Isus I-a spus: „Lasă-Mă acum, căci aşa se 
cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.”(Matei 3:15). 
  2) Este o poruncă a Domnului Isus (Matei 28:19; Marcu 16:16) 
  3) Este mărturia unui cuget curat (1 Petru 3:21.)  Botezul nu spală păcatele, dar cel 
ce se botează mărturisește că păcatele i-au fost iertate prin jertfa Domnului Isus de 
la Calvar și că a devenit o ” făptură nouă” prin nașterea din nou produsă de Duhul 
Sfânt.  Acest act nu este numai un ritual exterior, ci dimpotrivă, el redă în mod vizibil 
aceea ce s-a întâmplat înlăuntrul omului, în sufletul lui. Botezul est o mărturie 
publică de apartenență divină. 
  4) Este simbolul unirii credinciosului cu Domnul Isus în moartea și învierea Sa 
(Romani 6:3-4).  La botezul Lui, Domnul Isus, a intrat în rândul păcătoșilor, s-a 
identificat cu ei; la botezul noastru, ne identificăm noi cu El și intrăm în rândul 
sfinților.  Intrarea și ieșire din apă la botez înseamnă înmormântarea noastră 
împreună cu Hristos și învierea noastră împreună cu El la o viață nouă. 
  Cine se botează în numele Domnului, mărturisește că aparține Domnului și poartă 
numele Lui, mărturisind public că de-acum are Stăpân pe Domnul Isus. 
  Ai făcut acest pas prin credință? 
 

Program de citire a Bibliei în luna Octombrie: 
10/1- Obadia/Iona             10/11 - Zaharia cap. 11--14    10/21- Marcu  cap. 1-3 
10/2-Mica cap. 1-4            10/12 - Maleahi cap. 1-4         10/22- Marcu  cap. 4-6 
10/3-Mica cap. 5-7            10/13 - Matei cap. 1-4             10/23-  Marcu  cap. 7-10 
10/4- Naum  cap. 1-3         10/14 - Matei cap. 5-7            10/24- Marcu cap. 11-13 
10/5- Habacuc cap. 1-3     10/15 - Matei cap. 8-11          10/25- Marcu  cap. 14-16 
10/6- Țefania cap. 1-3       10/16 - Matei cap. 12-15        10/26- Luca  cap. 1-3 
10/7- Hagai cap. 1-2         10/17- Matei cap. 16-19         10/27- Luca  cap. 4-6 
10/8- Zaharia cap. 1-2      10/18 - Matei cap. 20-22        10/28- Luca  cap. 7-9 
10/9- Zaharia cap.3-6       10/19 - Matei cap. 23-25        10/29- Luca  cap. 10-13  
10/10-Zaharia cap.7-10    10/20 -  Matei cap. 26-28       10/30- Luca  cap. 14-17 
                                                                                          10/31 - Luca cap. 18-21                                                 

 

 
Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Octombrie: 

 

 - Elizabeth Andronic                                - Cornelia Neagoe 
 - Onița Braica                                           - Maria - Cornelia Reguș 
 - Irina Hreniuc                                         - Ramona Sârbu 
 - Leonida-Rodica Khouri 
 

”Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua 
pe care o pregătesc Eu.” (Maleahi 3:17/a) 

 


