
-  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 Martie 2013  în biserica NLRC: 
- 3 Martie - Cina Domnului  
- 9Martie - Picnicul Bisericii; 
- 24 Martie - Sărbătoarea Intrării Domnului Isus în Ierusalim (FLORII) 
- 27-28-29 Martie - zile de post și rugăciune; 
- 31 Martie - Sărbătoarea Învierii Domnului Isus (Paștele) 
 

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; soția 
fr. G. Bucaciuc; Estera Stancu, fam. Șimandan. 
 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 din 
NY, Sebastian și prietenul Tache, D-l Victor Negrea - Baia Mare, Loredana și 
Cristina din Moreni, Mariana Craiovan din Germania, Anna-Maria Costin din 
Bucuresti, Sidea Vasile din Suedia; Sora Florica Ferche (Dallas), Ioana Selagea 
- Chicago, fam. Popa - Hunedoara, Moise Neagu - CA,  Aron Cohuț - AZ, Sorin 
Ignat - Curtici; Stela Dudaș - Sacramento; Nicu Arcan - Atlanta.   
- pentru salvarea celor ne mântuiți dintre rudele noastre; 
- pentru tinerii care s-au botezat anul trecut; 
- 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 28 Feb. 2013 

- Intrări total:          $ 20,139 
    - d.c. luna Feb.:   $ 9,332                 
- Ieșiri (plăți) total: $ 4,277.44 
   - d.c  luna Feb.:   $  2,797.27         
- Sold la zi:             $ 92,503,09                                                      
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: Daniel și Felicia 
Bruțiu, Petru și Chiva Șimandan, Nicolae și Paraschiva Vancea.     
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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 

- Isus mi-a luat locul pe cruce pentru a-mi dărui un loc in ceruri. 
- Domnul nostru a înscris promisiunea învierii nu numai în cărți, ci 
și în fiecare frunză a primăverii." (Martin Luther) 
- Istoria noastra veche începe cu crucea; noua noastră istorie 
debutează cu învierea. (Watchman Nee) 
- Paștele ne învață că poți să așezi adevărul chiar și într-un 
mormânt, dar acesta nu va ramâne acolo." (Clarence W. Hall) 
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  E E E E Sărbătoare la FloriiSărbătoare la FloriiSărbătoare la FloriiSărbătoare la Florii    
De Petru Dugulescu 

   

       E sărbătoare la Florii - / Cum n-a mai fost vreodată, 
       Căci Cel prezis de profeții, / Azi în Sion se-arată. 
 

  Smerit, cu chipul Său senin, / Înconjurat de gloate, 
  Isus, călare pe asin, / Coboară spre cetate. 
 

     În mâini, cu crengi de palmier, / Îi ies mulțimi în cale; 
    Răsună al Iudeii cer, / De cânt și osanale. 
 

  Răsună coruri de copii / Mulțimea se tot strânge,  
  E sărbătoare la Florii, / Dar Împăratul plânge: 
 

      ”Ierusalim, Ierusalim, / Ce mi-ai respins iubirea 
       Și darul păcii cel sublim - / Îți plâng nenorocirea. 
 

  Dușmanii vor împrejmui / Tot zidul tău cu schele, 
  Iar pentru mame și copii / Veni-vor vremuri grele” 
 

       Cu lacrimi calde pe obraz / Plângea Ierusalimul..., 
     Dar plânsul Lui mai scaldă azi / New Yorkul și Kremlinul. 
 

  Văzduhul Terei e brăzdat - / De undele divine, 
  Iar orologiile bat / Sfârșitul care vine. 
 

     E sărbătoare pe pământ / Și luptă pentru pace, 
     Se flutură lozinci în vânt, / Dar Prințul păcii tace. 
 

  Azi, nu romani și nici barbari, / La porți vin cu ștafeta, 
  Ci mii de monștrii nucleari - / Amenință planeta. 
 

     E sărbătoare și e joc / Și muzicile cântă, 
     Dar pace tu nu ai deloc / Și moartea te-nspăimântă. 
 

  El hotărăște iar o zi / Azi, cât se poate spune, 
  Pe prințul păcii-L poți primi, / Nu amâna pe mâine! 
 

 

 

Meditând la evenimentul Învierii Domnului Isus (Matei 28:1-17) 
Punctul central al Bibliei este salvarea omenirii prin jertfa Domnului Isus pe cruce și 
biruința Lui asupra morții.  David, sub inspirația Duhului Sfânt vorbește despre 
învierea Domnului Isus, în cuvintele profetice din Psalmul 16:10”Căci nu vei lăsa 
sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă 
putrezirea”   
 Învierea Domnului Isus aduce în atenția noastră câteva lucruri practice: 
1) A avut loc în ziua dintâi a săptămânii (v. 1/a,) care este Duminică -  așa cum e 
pusă în calendarele americane -  prima zi din săptămână - în cele comuniste era 
ultima.  De aceea, creștinii începând din primul veac și până în zilele noastre, se 
adună împreună pentru părtășie și pentru a celebra învierea Domnului Isus, în prima 
zi a săptămânii (Fapte 20:7)  
2) Evenimentul învierii a fost un fapt istoric real, văzut de martori oculari,  începând 
cu străjerii care păzeau mormântul (Matei 28:4), și continuând cu arătările Domnu- 
lui Înviat:  la femeile care-l căutau la mormânt (Matei 28:9), la ucenicii Lui precum 
și la sute de alți martori oculari (Fapte 1:3; 1 Corinteni 15:6) 
3) Domnul Isus e o persoană supranaturală, de aceia nașterea și învierea Lui au fost 
supranaturale (Matei 28:1-6) 
4) Domnul Isus Cel Înviat, șterge lacrimile, aduce speranță și bucurie celor 
desnădăjduiți (Matei 28:5-6) 
5) Învierea Domnului Isus e garanția învierii tuturor celor ce cred în jertfa și 
învierea Lui  (1 Cor. 15:20-22; 1 Tes. 4: 14-16). 
6) Învierea Domnului Isus dovedește cu putere că El este Fiul lui Dumnezeu - Mesia, 
Unsul, Cel trimis de Dumnezeu (Rom. 1:4). 
 Întrebare: ai avut parte de prima înviere - învierea din moartea spirituală -  prin 
credința în jertfa Domnului Isus pe cruce pentru păcatele tale, ca să ai parte și de  
învierea când Domnul Isus va veni din nou?  Dacă da, bucură-te de sărbătoarea 
Învierii Lui în anul 2013 și strigă din toată inima ”ALELUIA, CRISTOS A ÎNVIAT!”.  
Dacă nu ești mântuit, mai ai ocazia să fi mântuit și salvat ”ASTĂZI”,  te poți bucura 
de o adevărată sărbătoare a învierii tale cu Domnul Isus la o viață nouă.     
 

Program de citire a Bibliei în luna Martie 
3/1- Iosua cap. 10-12            3/11- Judec. cap. 19-21          3/21- 1 Samuel cap. 29-31                    
3/2- Iosua cap. 13-15            3/12- Rut cap. 1-4                   3/22- 2 Samuel cap. 1-4                   
3/3- Iosua cap. 16-18            3/13- 1 Samuel cap. 1-3          3/23-2 Samuel cap. 5-8             
3/4- Iosua cap. 19-21            3/14- 1 Samuel cap. 4-7          3/24- 2 Samuel cap. 9-12       
3/5-  Iosua cap. 22-24           3/15- 1 Samuel cap. 8-10        3/25- 2 Samuel cap. 13-15     
3/6- Judec. cap. 1-4              3/16- 1 Samuel cap. 11-13      3 /26- 2 Samuel cap.16-18 
3/7- Judec.cap. 5-8               3/17-1 Samuel   cap. 14-16     3/27-2 Samuel cap. 19-21   
3/8- Judec. cap. 9-12            3/18- 1 Samuel  cap.17-20      3/28- 2 Samuel cap. 22-24                            
3/9- Judec. cap. 13-15          3/19- 1 Samuel cap. 21-24      3/29- 1 Împărați cap. 1-4 
3/10- Judec.cap. 16-18         3/20- 1 Samuel cap. 25-28      3/30- 1 Împărați cap. 5-7 
                                                                                              3/31- 1 Împărați cap. 8-10                                           
 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Martie: 
- Rodica Bodnariuc              - Carmen-Daniela Hostiuc        -  Mihai Sârbu-Irimia                                                                             
- Victor Braica                      - Adelina Lucaci                        - Loredana Toth 
- Eleonora Crețu                   - Aurel Neagoe                          - Paraschiva Vancea   
- Daniela Dubei    
”Binecuvintează tăria lor, Doamne! Primește lucrarea mâinilor lor"(Deuteronom 3:11/a)                       


