
  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: 
- 4 Nov. - Cina Domnului 

- 25 Nov. - Ziua Mulțumirii - Sărbătoarea Roadelor   

  
 

Motive de rugăciune : 

- Problema cu clădirea de la New Life. Dumnezeu să ne dea viziune corectă 
ca să știm ce să facem in viitor. 
- pentru trezire spirituală și evanghelizare în comunitatea română; 

- pentru situații de sănătate: Ioan Reguș, Mihai Sârbu, Dana Arcan,  Anica 

Nicoară, Steluța și Nathaly Paulesc, George Tudose, Terezia Pârvu, 

Lenuța Braica-Chicago, Maria Șipa - Colton CA, Samuel Sârbu -  Seattle, 

Zaharia Ploscaru - CA, Maria Șipa - CA, fr. Nistoran - CA, Dora din NY, 

Claudia Todoni - Timișoara, Tania și Fabian Buti ambii din Spania, Nuty-

Oțelul Roșu, fam., Ioan Bunaciu din București, Dana Văduva, Maria Moț - 

Curtici, Iosif Cacuci - Romania,  Emil Borceanu - Romania, Victor 

Negrea - Baia Mare, Sebastian și Tache, Marioara, din România, Nelu 

Lupoianu - Cluj, fr.Fănel - Hațeg (tatăl sorei Ani Sârbu), Loredana și 

Cristiana - Moreni, Mariana Craiovean - Germania   

 - pentru salvarea celor nemântuiîi dintre rudele noastre 
- pentru tinerii care s-au botezat în luna Oct. 
- 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 31 Oct 2012: 
                                Plan buget                   Realizat 

Intrări total:                82133                     123952 

-din care:                     

   - din colecte:              82133                      93944           

   - de la FRBC                 0                           30000 

   - dobânzi bancă            0                                  8       

   - luna Oct.                  8933                        7552                          

Ieșiri (plați) total:     75313                      61228 

  - din care luna Oct.    10843                         4816                                

Sold la zi:                                                 62724 
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” 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 Casa Domnului:lnirile  din Casa Domnului:lnirile  din Casa Domnului:lnirile  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 

- Mulțumirea se uită la ce are, nemulțumirea la ce are vecinul. 

- Mulțumirea este linia noastră directă cu Dumnezeu.  Dacă ne facem puțin 

timp, oricât de ocupați am fi, vom găsi multe motive pentru care să-I 

mulțumim lui Dumnezeu.  Cu cât ne vom concenta mai mult asupra 

sentimentului de nulțumire, cu atât mai multe ocazii de bucurie vom găsi în 

viețile noastre (T. Taylor) 
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Zi de mZi de mZi de mZi de multumireultumireultumireultumire    
  

 Azi, de ziua mulțumirii, am venit în casa Ta, 
 Cu recunoștință Tată, şi vrem Ție-a ne închina. 
 Vrem să-Ți mulțumim, o Doamne pentru tot ce Tu ne-ai dat, 
 Pentru apă, sănătate, pentru aerul curat. 
 
  Pentru soare, pentru ploaie, Domne Ție-ți mulțumim, 
  Pentru stele, pentru luna de pe cerul Tău senin, 
  Pentru-ntreaga Ta natură, ce-ai creat-o minunat 
  Cu pomi, flori și cu izvoare, mulțumim, fii lăudat. 
 
 Pentru hrana sufletească din Cuvânt, Îți mulțumim! 
 Și pentru hrana trupească, ce noi zilnic o primim. 
  
  Mulțumim pentru păstorii,ce vestesc al Tău Cuvânt, 
  Dă-le Doamne sănătate, și umple-i cu Duhul Sfânt. 
  Fii cu ei, întotdeauna, întărește-i în credință 
  Și pe calea Ta, o Doamne, dă-le multă biruință. 
 
 Mulțumim pentru răbdarea, pentru dragostea Ta mare, 
 Tu ești ajutorul nostru, ești cu noi în adunare, 
 Mulțumim! ești cel mai Mare. 
 

 
 

 

Fiecare zi - o zi de mulțumire  1 Tes. 5:18 
 

  Mulțumirea este răspunsul inimii care recunoaște bunătatea și harul lui 
Dumnezeu.  Cineva spunea: ”Eu tânjesc după pacea veșniciei, ca să nu fac 
altceva , decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru tot ce a făcut pentru 
mine”.   
 În limba engleză, Ps. 30:4 spune astfel: ”Cântați laude Domnului, voi sfinții 
Lui, și-I mulțumiți ori de câte ori vă amintiți de Numele Lui.”  Câți dintre noi 
putem să spunem că facem lucrul acesta?  Îndemnul dat de psalmist, ne este 
redat nouă în termeni dați de Apostolul neamurilor, care pe lângă faptul că a 
fost numit Apostolul Harului lui Dumnezeu, poate să  fie numit și Apostolul 
mulțumirii: 2 Cor. 9:15; 1 Timotei 1:12; Rom. 7:24-25; 2 Cor. 2:14; 1 Cor. 
15:57; Apocalipsa 11:17. 
  Romanii, tesalonicenii, corintenii, aveau atâtea lucruri care să-l facă pe 
Apostolul Pavel să gândească negativ, dar el a vrut să fie pozitiv și 
mulțumitor.  A putut să fie mulțumitor, pentru că el a avut o teologie a 
suveranității lui Dumnezeu.  Nimic în viața lui, nu era rezultatul unui 
accident. 
1. El a putut să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toți oamenii (1 Tim. 2:1) 
2. El a putut să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile (Ef. 5:20) 
3. El a putut să-i mulțumească lui Dumnezeu, știind că El îi poate da orice 
bogăție (2 Cor. 9:11) 
  Voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim un popor mulțumitor:  
2 Cor. 9:15 ”Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!”    
 

Program de citire a Bibliei în luna Noembrie: 
11/1- Luca cap. 22-24     11/1 -  Fapte cap. 10-12       11/21- Romani cap. 9-11 
11/2- Ioan cap. 1-3          11/1 -  Fapte cap. 13-14      11/22- Romani cap. 12-16 
11/3- Ioan cap. 4-6         11/1 - Fapte cap. 15-16        11/23- 1 Corinteni cap. 1-4   
11/4- Ioan cap. 7-10       11/14-  Fapte cap. 17-18      11/24- 1 Corinteni cap. 5-8 
11/5- Ioan cap. 11-13     11/15- Fapte cap. 19-21       11/25- 1 Corinteni cap. 9-12  
11/6- Ioan cap. 14-17     11/16- Fapte cap. 22-24      11/26- 1 Corinteni cap. 13-16        
11/7- Ioan cap. 18-21    11/1 - Fapte cap. 25-26        11/27 - 2 Corinteni cap. 1-3 
11/8- Fapte cap. 1-2      11/18 - Fapte cap. 27-28      11/28- 2 Corinteni cap. 4-6   
11/9- Fapte cap. 3-5      11/19 - Romani cap. 1-4       11/29- 2 Corinteni cap. 7-9  
11/10- Fapte cap. 6-9    11/20 - Romani cap. 5-8      11/30- 2 Corinteni cap. 10-13                                                                                          
 

 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Noiembrie: 
 

- Sabin Dican                                                         - Mircea Moț 
- Ilie Hreniuc                                                         - Laura Reguș 
- Lidia Hreniuc  

 

”Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta... va binecuvânta pe cei ce se 
tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari..” 

Psalmul 115:12/a,13   


