
-  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 Februarie 2013  în biserica NLRC: 
- 3 Feb. - Cina Domnului  

- 10 Feb. - Corul din Vancouver, Canada; 

- 16 Feb. - Adunarea Generală a Membrilor Bisericii NLRC; 

- 17 Feb. -  Aniversarea de 1 an de la înființarea bisericii 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 păstor de tineret;. 
- pentru trezire spirituală și evanghelizare în comunitatea română; 

- pentru situații de sănătate:  La NLRC: Mihai Sârbu, Steluța Paulesc, 

George & Silvia Tudose, Onița Braica, Dana Arcan; Costică Arcan. 

 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, Doradin 

NY, Sebastian și prietenul Tache, D-l Victor Negrea - Baia Mare, Loredana și 

Cristina din Moreni, 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, fam. Popa - 

Hunedoara, Moise Neagu - CA, Iancu Fișteag - Caraș Severin, Aron Cohuț - AZ, 

Sorin Ignat - Curtici,   
- 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 frații care caută un job; 
- pentru frații de la NLRC cu probleme de rezidență; 
- pentru cei persecutați și închiși din pricina Evangheliei (Coreea de Nord, Irak, 
Iran, Arabia Saudită și din toate țările musulmane și comuniste)) 
 

Situația financiară la data de 31 Ian. 2013 

- Intrări total luna Ian.: $10807                 

- Ieșiri (plăți) total luna Ian.: $1480,17         

- Sold la zi: $86015.72                                                       

”Acum, dar, rămân acestea trei: credinŃa, nădejdea şi 
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea” 

1 Corinteni 13:13 
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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 : 7:00pm – 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 

- Dumnezeu mă iubește nu pentru ceea ce sunt, am fost sau voi fi, ci pentru ceea ce 

este El. 

- Tăria unui om nu stă în lățimea sau grosimea umerilor lui ci… în mărimea 

brațelor lui când se deschid pentru îmbrățișare.  

- Putem sluji fără iubire, dar nu putem iubi fără slujire. 

- Prieten iți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place. 

- Prietenii sunt ca şi curcubeul: iți luminează viața când ai trecut printr-o furtună. 
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SE-AUDE PE ULIȚĂ. 

De Traian Dorz 

Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”... 
(Apocalipsa 22:17/a) 

Se-aude pe ulița satului meu 

Un ropot grăbit de copite, 

Un glas de departe ce vine mereu, 

Un chiot de doruri cumplite. 

 

E poate Iubitul, e poate chiar El! 

Nu-mi spune că-i vântul, străine! 

         Căci azi eu zic „poate” și mâine la fel, 

                              Dar poimâine sigur că vine! 
 

Copilă, mireasă, ce Mire aștepți, 

Nu-i nimeni în Cer să mai vie. 

Zadarnic pe uliță ochii-ți îndrepți, 

Că ulița ta e pustie! 
 

De când adormiră părinții străbuni 

Stau toate la fel neschimbate. 

Ce chiot auzi tu? ce goale minuni, 

Ce glas de vedenii ciudate? 
 

Se-aude pe ulița satului meu 

Un glas peste lumea deșartă. 

Și iată, un tânăr, ce-l văd numai eu, 

Se-aruncă din șea lângă poartă! 
 

E, poate, Iubitul, e, poate, chiar El! 

Nu-mi spune că-i vântu-n rovine! 

Căci azi eu zic „poate” și mâine la fel, 

Dar poimâine-i sigur că vine! 

 

 

 Urmăriţi dragostea.  (1 Cor. 14:1) 
Suntem  în luna Februarie 2013 și printre evenimentele din această lună se 

numără și ziua îndrăgostiților (Valentine’s Day) - ziua când oamenii vorbesc 

despre dragoste și încearcă să dovedească dragoste. Sunt 4 feluri în care se 

manifestă dragostea: eros (dragoste romantică, posesivă, egoistă); fileo 

(dragoste indiferentă, dintre 2 prieteni); storge (dragostea dintre părinți și 

copii); agape (dragostea altruistă, care dăruiește fără să ceară ceva în 

schimb). Care din aceste feluri de dragoste este generată de  Dumnezeu? Vă 

invit să urmărim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem esența 

dragostei adevărate.  

1. ”Dumnezeu este Dragoste” /1 Ioan 4:8, 4:16/. Nu poți să iubești cu 

adevărat decât numai dacă ai trecut pe la izvorul dragostei și te-ai întâlnit cu 

Dumnezeu.  

2. ”Cea mai mare dintre ele este dragostea” /1 Cor.13:13/. Mai mare decât 

credința și decât speranța. Cum să nu cauți ceea ce este mai valoros? 

3. ”Dragostea nu va pieri niciodată” /1 Cor. 13:8/. Acesta este felul de 

dragoste care trebuie practicată. Când toate s-or sfârși Dragostea care vine 

din Dumnezeu va rămânea pentru veșnicie. 

4.”Rămâneți în dragostea Mea” /1 Ioan 15:9/ este apelul final al acestei 

meditații care ne provocă la statornicie.  

  Testul meditației este acela de a ne verifica felul în care ne raportăm la cei 

din jurul nostru aducându-ne aminte de cea mai mare dintre porunci: ”Să vă 

iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin 

aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 

pentru alţii." /Ioan 13:34-35/.  

  Doamne ajută-ne ca la NLRC să fim purtători ai dragostei Tale. Amin. 
 

Program de citire a Bibliei în luna Februarie 
2/1- Levetic cap. 14-16        2/10- Numeri cap. 18-20       2/19 - Deuter. cap. 10-12 
2/2- Levetic cap. 17-19        2/11- Numeri cap. 21-24       2/20- Deuter.  cap. 13-16 
2/3- Levetic cap. 20-23        2/12 - Numeri cap. 25-27      2/21- Deuter.  cap. 17-19 

2/4- Levetic cap. 24-27        2/13 - Numeri cap. 28-30     2/22-  Deuter.  cap. 20-22   

2/5- Numeri cap. 1-3            2/14- Numeri cap. 31-33      2/23- Deuter.  cap. 23-25 

2/6- Numeri cap. 4-6            2/15- Numeri cap. 34-36      2/24- Deuter.  cap. 26-28 

2/7- Numeri cap. 7-10          2/16- Deuter. cap. 1-3          2/25- Deuter. cap. 29-31   

2/8- Numeri cap. 11-14        2/17- Deuter. cap. 4-6          2/26- Deuter.  cap. 32-34        

2/9- Numeri cap. 15-17        2/18 - Deuter. cap.7-9          2/27- Iosua cap. 1-4 

                                                                                           2/28- Iosua cap. 5-9    
 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Februarie: 

- Benjamin Andronic            - Lidia Filip                       - Diana Stan 

- Maria Chera                       - Ioan Moldovan               - Maria Pătroi   

- Mircea Filip                        - Mirela-Daniela Moț       - Olivia Păulesc-Păștean  

 
”Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta 
în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra”   (Psalmul 37:4-5)  


