
  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 Decembrie 2012  în biserica NLRC: 
- 1 Dec. - Întrunirea fraților, capi de familie de la NLRC;  
- 2 Dec. - Cina Domnului; 
- 25 Dec. - Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus;    
 

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:  La NLRC: Mihai Sârbu, Steluța Paulesc, 
George Tudose.  Din alte părți: Anica Nicoară, Lenuța Braica din Chicago, 
Mariana Braica din Tennessee,, sora Nuty la Oțelul Rosu, Fam. Nistoran 
(California), fr. Ioan Bunaciu și soția din Bucuresti. Dana Vaduva, Maria Moț - 
Curtici, fr.Iosif Cacuci, România, Maria Sipa din CA, Emi Borcean  România, 
Catalin Iordache (Cehia), Tania (8 ani)- Spania, Fabian Buti – Spania,  
Dora (NY), Sebastian și prietenul Tache, D-l Victor Negrea - Baia Mare, 
Loredana și Cristina din Moreni, Samuel Craiovan - Spania, Mariana Craiovan 
din Germania, fratele Fănel (tatăl sorei Any Sarbu) - România, Anna-Maria 
Costin din Bucuresti, fr. Sidea Vasile din Suedia; Gheorghe Copăcean – în comă 
în spitalul județean din Timișoara; Sora Florica Ferche (Dallas) 
- 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 păstor de tineret;. 
- 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 Nov. 2012: 
                                Plan buget                   Realizat 
Intrări total:                91067                      134247 
-din care:                     
   - din colecte:            91067                      104239           
   - de la FRBC                    0                        30000 
   - dobânzi bancă               0                                8       
   - luna Nov.                8934                        10295                         
Ieșiri (plați) total:      86157                        62812 
  - din care luna Nov. 10843                          1265                        
Sold la zi:                                                    71435 
 

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: Jennifer 
Bodnariuc; Cristian, Gabriela și Filip Codrea; Bianca Filip; Cristopher Hostiuc; 
Marcus Munteanu; Naomi Reguș; Nathan și Joshua Sandu.  

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 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 : 7:30pm – 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 

 

  În prima zi a anului întâi, din cea de-a doua numărătoare a timpului, un prunc 
numit Isus , a lăsat în spatele universului hainele Sale cele veşnice şi s-a strecurat 
prin grilajul stelelor neobservat, poposind pe insula de lut a nemărginirii.  Mii de 
ani i s-a pregătit calea. O fecioara l-a coborât de pe zidul cerului în lume, unde a 
crescut cu pâine şi cu apa obişnuită zi de zi, învaţând pe oameni cum să facă 
binele din orice fărâmă de clipă, din orice respiraţie oricât de neînsemnată. 
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O, Copilaş plăpând din paie… 
de Valentin Popovici 

 

O, Copilaş plăpând din paie, 
Îţi dormi acum al păcii somn, 
In cele mai umile straie, 
Isuse, Preaslăvite Domn! 

 

Ca să ajungi pe-a noastră cale, 
 Te-ai pogorât în noapte jos, 
 In cortul pribegiei Tale, 
 Isus, Luceafăr luminos! 
 
Şi Ţi-ai plecat divina-Ţi frunte 
Nu-n fulgere, să ne-ngrozim, 
Nici în cutremure de munte, 
Isuse, Dumnezeu sublim! 
 
 Ci Te-ai lăsat legat în faşe, 
 De-o mamă ce Te-a legănat; 
 Şi-ai plâns cu buzele gingaşe, 
 Isuse, Mare Împărat! 
 
Te-ai pogorât pe-a noastră glie, 
Tu, Fiu al Tatălui slăvit, 
Ca cel mai mic, în sărăcie; 
La noi, Isuse, Bun Venit!  

Amin 
 

 

 MEDITAȚIE DE CRĂCIUN 
  Biserica New Life Romanian Church se pregătește să celebreze prima sărbătoare a 
Nașterii Domnului Isus. Într-o căsuță, nu într-un palat. Cu gânduri sfinte, nu cu 
dorințe lumești. Meditând la ceea ce s-a întâmplat cu peste 2000 de ani în urmă dar 
și la ce se va întâmpla în viitor.  
  La Betleem ”Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de 
adevăr.” /Ioan 1:14/. Dumnezeu  coboară la noi și devine om. Emanuel cel profețit a 
coborât din glorie, ”S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se 
asemenea oamenilor.” /Fil.2:7.  Ce jertfă! Ce onoare pentru noi cei muritori! Dar ce 
responsabilitate! Dumnezeu printre noi. Dumnezeu cu noi. Dar e ceva mai mult la 
Craciun.  Dumnezeu vrea să fie în noi.  Așa cum Maria l-a purtat în pântece, 
Dumnezeu vrea să-L avem  în viața noastră pe Fiul Său.  Să fim ”purtători de Isus.”   
Să arătăm că El S-a născut și trăiește.  Să-L facem cunoscut celor din jur.  Să trăim 
călcând pe urmele Lui. Exact asta înseamnă numele de creștin.  Unul ca și Christos.  
Urmașii Lui! Cei la care oamenii privesc ”şi au priceput că fuseseră cu Isus.” 
/F.A.4:13/.     Aceasta este provocarea pentru pocăiții de la New Life.  ”Cele vechi s-
au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” /2 Cor. 5:17/.  Să trăim în așa fel ca El 
să crească și noi să ne micșorăm.  
  Dar la Crăciunul anului 2012 privim și în viitor.  Este ”vremea nașterii.” Domnul 
Isus este aproape să revină pe nori.  Exact cum s-a împlinit Scriptura la prima 
venire, așa va fi și la întoarcerea Sa. 100%.  Nici o abatere și nici o întârziere.  Totul 
e în grafic.  S-ar putea să fie ultimul Crăciun aici pe pământ.  Te bucuri? Sau te 
sperii!  Cei ce s-au întîlnit cu Pruncul strigă: ”Maranatha!”  Asta da, Sărbătoare.  
Să te întâlnești cu EL.  Și la iesle dar și în glorie! Te invităm sa vii la New Life și să 
te bucuri împreună cu sfinții. Vino să ai ”Sărbători fericite” cu adevărat și să colinzi 
împreună cu noi cântând: ”Pe Fiul Cel din Vecie/ Tatăl L-a trimis să vie/ Să se nască 
și să crească/ Să ne mântuiască.” 

Program de citire a Bibliei în luna Decembrie: 
12/1-Galateni cap. 1-3        12/11 -  2 Timotei  cap. 1-4      12/21- 1 Petru cap. 3-5 
12/2- Galateni cap. 4-6      12/12 - Tit  cap. 1-3                 12/22- 2 Petru  cap. 1-3  
12/3- Efeseni cap. 1-3         12/13 - Filimon                        12/23- 1 Ioan  cap. 1-2   
12/4- Efeseni cap. 4-6         12/14- Evrei cap. 1-4              12/24- 1 1 Ioan  cap. 3-5 
12/5- Filipeni cap. 1-4        12/15- Evrei ca. 5-7                12/25- 2,3 Ioan, Iuda  
12/6- Coloseni cap. 1-4      12/16- Evrei  cap. 8-10            12/26- Apoc.. cap. 1-3        
12/7- 1 Tesal. cap. 1-5        12/17 - Evrei  cap. 11-13        12/27 - Apoc. cap. 4-8  
12/8- 2 Tesal. cap. 1-3        12/18 - Iacov cap. 1-2             12/28 Apoc. cap. 9-12   
12/9- 1 Timotei cap. 1-3      12/19 - Iacov cap. 3-5            12/29-  Apoc. cap. 13-15  
12/10- 1 Timotei  cap.4-6    12/20 - 1 Petru  cap. 1-2        12/30- Apoc. cap 16-18 
                                                                                            12/31-  Apoc. cap. 19-22                                                                                        
 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Decembrie: 
 

- Gelu Dubei                                                          - Claudia Reștea 
- Miriam Filip                                                        - Adi Stan 
- Julia Hreniuc                                                      - Estera Stancu 
- Dinu Leonte                                                        - Ștefan-Iacov Toth  
- Eta-Margareta Munteanu                                  - Teofil Vancea 
. ”Domnul mi se arată de deaprte; „Te iubesc cu o iubire vecinică; de aceea îți 
păstrez bunătatea Mea!” 

Ieremia 31:3  


