
-  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 Ianuarie 2013  în biserica NLRC: 
- 1 Ian. - Sărbătoarea Anului Nou  
- 6 Ian. - Cina Domnului; 
- 8-9-10  Ian. - Săptămâna Mondială de Rugăciune - Zile de Post și Rugăciune la  

NLRC. 
 

 
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, Onița Braica. 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, Vera Schoger - 
Lugoj, 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; Sora 
Florica Ferche (Dallas), Ioana Selagea, Chicago  
- pentru salvarea celor ne mântuiți 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 31 Dec. 2012* 

                               
                                      Plan buget                   Realizat 
Intrări total:                100,000                       146,028.29 
  din care:                  
   - luna Dec..                  8933                         11,355,00                           
Ieșiri (plăți) total:         97,000                       68,306.69 
  - din care luna Dec.   10,843                         5,664.22                           
Sold la zi:                                                       77,721.60 
*Conform documentelor băncii. 
  Constituția NLRC, prevede ca situația financiară să fie verificată de un 
contabil calificat. 

 

www.newliferomanianchurch.com 
 

Nr.10 - Ianuarie 2013 

 

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 : 7:00pm – 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 

- Împacă-te cu trecutul tău primindu-l pe Domnul Isus; decizia aceasta îți va afecta 
atât  prezentul, cât și viitorul și veșnicia. 
- Amânarea este actul de deces al unei hotărâri bune. 
- Dacă nu găsești nici o cale de ieșire, încearcă privind în sus! 
- Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele! 
- Cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care 
mișcă lumea. 
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 1-2  

    MEDITAȚIE DE ANUL NOU 
 
  Pe cadranul solar al unui ceas din Elveția, stau scrise urmatorele versuri: 
"Umbra arătătorului meu, desparte viitorul de trecut/ În fața lui stă ceasul ne 
născut/ În întunerec și mai presus de puterea ta/ Din-apoia liniei și fără întoarcere/ 
Este ceasul ce a trecut și nu mai e al tău/ Un singur ceas este în mâna ta/ Acest 
ACUM pe care este oprită umbra" 
 Trecerea în anul 2013, este primul AN NOU, pe care îl sărbătorim la NLRC și 
doresc să te provoc la schimbare; una reală, de profunzime.  Dorești să te schimbi 
cu adevărat? Vrei să faci rezoluții noi pentru anul ce vine? Te încurajez să folosești 
acest "ACUM" pe care îl reprezintă trecerea în Noul An.  "...O! De ați asculta 
ASTĂZI glasul LUI!" (Ps. 95:7/b) 
"ACUM" sau "ASTĂZI" - se referă la prezent și este timpul optim, dat de Dumnezeu 
omului, pentru schimbare.  ”Iată că ACUM este ziua mântuirii" (2 Cor. 6:2) 
Cheia succesului pentru schimbare este "ASTĂZI" și "ACUM" , nu mâine și nici altă 
dată.  
  Cuvântul ne prezintă două perspective privind luarea deciziilor: "astăzi" sau 
"mâine". (Iacov 4:13) "ASTĂZI" - este timpul pe care DUMNEZEU ți-l oferă în dar 
, ca o nouă oportunitate de schimbare. "Mâine" - este șoapta diavolului care te 
cheamă la amânare și uitare.  "ISUS...a zis: Zachee dă-te jos degrabă, căci ASTĂZI 
trebuie sa rămân în casa ta" (Luca 19:5)  Ce s-ar fi întâmplat dacă Zacheu ar fi 
amânat ? Probabil ar fi rămas pierdut pentru eternitate.  Isus era pentru ultima dată 
în Ierihon, fiind în drum spre cruce.  
"CEL ce șade pe scaunul de domnie a zis: iată EU fac toate lucrurile noi..." 
(Apoc. 21:5/a) 
  Cercetează-te chiar acum și răspunde sincer la următoarele întrebări:  
- Ești tu născut din nou ? Fără nașterea din nou, nu putem vorbi de adevărata 
schimbare. 
- Sunt aspecte în viața ta care știi că nu sunt plăcute Domnului: mândrie, zgârcenie 
pofta rea, bârfa, lăcomie, ură, etc...? 
- Când trebuie să faci decizii în viața personală, de familie sau serviciu, în lucruri 
mici sau mari, voia cui o faci: a ta sau a Domnului? 
  "Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-
vă un ogor NOU! ESTE VREMEA să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă ploaie 
mântuire" (Osea 10:12).  Schimbarea incomodează uneori și atunci găsim scuze, 
precum: "sunt ocupat" sau "nu am timp", prin care mascăm de fapt falimentul 
nostru de a folosi oportunitățile ivite.   Realitatea este că : 
- toți avem tot atâta timp ca oricare altul (365 zile pe an, 24 de ore pe zi, 60 de 
minute pe oră și 60 de secunde pe minut); 
- niciunul nu putem stoca timpul sau să-l punem la bancă pentru a-l folosi mai 
târziu; 
- toți trăim în prezent și clipa trecută nu o mai putem redobândi; 
- nimeni nu poate amâna timpul; el poate fi doar folosit sau pierdut. 
  Cum se explică, atunci, că unii pot realiza schimbarea, în timp ce alții nu, în 
același segment de timp? Soluția o dă Pavel în Efes.5:16:"Răscumpărați vremea, 
căci zilele sunt rele"; cu alte cuvinte: folosiți prilejurile, nu nesocotiți nici o ocazie , 
asta va face diferența.  Proverbul spune:"Ce poți face azi, nu lăsa pe mâine" 
  Anul Nou îți oferă tocmai acest prilej al înnoirii, al scimbării, al unei transformări 
reale, după voia lui Dumnezeu.  Vei fii suficient de înțelept să folosești prilejul și să 

te pocăiești, sau vei amâna ? Anul Nou este asemeni bornelor kilometrice, însă el 
marchează distanța între ani și ne atenționează mereu, că avem încă un an în minus. 
Unii trec peste acest moment fără a se cerceta, pierzând astfel o nouă ocazie de a se 
apropia de Domnul. Ce faci tu ? 
Poetul cântării spune: "Nu-L lăsa să plece trist/ Poate niciodată/ Mâna LUI la ușa ta/ 
N-are să mai bată."  
  Domnul îti dă, anul acesta, o nouă oportunitate să te schimbi.  Veșnicia și chiar viața 
ta pe acest pământ sunt determinate de atitudinea ta de ASTĂZI si ACUM. 
 

Program de citire a Bibliei în luna Ianuarie: 
1/1- Geneza  cap. 1-2           1/11 -  Geneza  cap. 33-36     1/21- Exodul cap. 18-20 
1/2- Geneza  cap. 3-5           1/12 - Geneza  cap. 37-39      1/22- Exodul cap. 21-24 
1/3- Geneza  cap. 6-9           1/13 - Geneza  cap. 40-42      1/23- Exodul cap. 25-27   
1/4- Geneza  cap. 10-11       1/14- Geneza  cap. 43-46       1/24- Exodul cap. 28-31 
1/5- Geneza  cap. 12-15       1/15- Geneza  cap. 47-50       1/25- Exodul cap.32-34 
1/6-. Geneza  cap.  16-19      1/16- Exodul cap. 1-4            1/26- Exodul cap. 35-37          
1/7- Geneza  cap. 20-22        1/17 - Exodul cap. 5-7           1/27 - Exodul cap.38-40 
1/8-  Geneza  cap. 23-26       1/18 - Exodul cap. 8-10         1/28 - Levetic cap. 1-4 
1/9- Geneza  cap. 27-29        1/19 - Exodul cap. 11-13       1/29-  Levetic cap. 5-7  
1/10- Geneza  cap. 30-32      1/20 - Exodul cap.. 14-17      1/30- Levetic cap. 8-10 
                                                                                             1/31-  Levetic cap. 11-13 
 

 
Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Ianuarie: 

 

- Simion Andronic;                                       - Andreea Reguș                                      
- Gheorghe Bucaciuc;                                   - Mihai Reguș                      
- Cristian Chera;                                           - Ana Sârbu-Irimia 
- Lidia Hreniuc; 
                        
  ”Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va 
bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de 
veselie pentru tine.”          

Țefania 3:17                              
 

 

 

            
Dorim din toata inima tuturDorim din toata inima tuturDorim din toata inima tuturDorim din toata inima tuturor membrilor Bisericiior membrilor Bisericiior membrilor Bisericiior membrilor Bisericii    New Life New Life New Life New Life 
Romanian ChurchRomanian ChurchRomanian ChurchRomanian Church, precum si cititorilor acestui buletin:, precum si cititorilor acestui buletin:, precum si cititorilor acestui buletin:, precum si cititorilor acestui buletin:    

”UN AN NOU CU BINECUVÂNTĂRI ȘI ÎMPLINIRI 
SPIRITUALE, CU HAR CERESC, PACE ȘI SĂNĂTATE!” 

 


