
-  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 

 

Motive de rug<ciune : 

- O cl<dire corespunz<toare pentru biserica NLRC: Dumnezeu s< ne 
deschid< posibilitatea de a cump<ra un locaК de închinare. 
- pentru p<stor de tineret; 
- pentru trezire spiritual< în comunitatea român<; 
- pentru situaМii de s<n<tate:  La NLRC: Mihai Sârbu, Stelu郡a Paulesc, 
George & Silvia Tudose, Oni郡a Braica, Dana Arcan; so郡ia fr. G. Bucaciuc; 
Estera Stancu.. 
 Din alte p<r郡i: Anica Nicoar<, Lenu郡a Braica din Chicago, Mariana Braica 
din Tennessee, sora Nuty la O郡elul Rosu, Fr. Nistoran (California), fr. Ioan 
Bunaciu 群i so郡ia din Bucuresti, Maria Mo郡 - Curtici, Iosif Cacuci - 
România, Maria Sipa - CA, Fabian Buti – Spania, Dora din NY, Sebastian 
群i prietenul Tache, Loredana 群i Cristina din Moreni, Mariana Craiovan din 
Germania, Ioana Selagea - Chicago, fam. Popa - Hunedoara, Moise Neagu 
din CA, Aron Cohu郡 - AZ, Rodica Lighezan - AZ, Stela Duda群 - 
Sacramento;  July F<r<g<u (fost< Dârpe群) - LA, Maria Manguta – Lugoj; 
Ion Simion, fr. Mihe郡 - Canada, Mimi Bunta - San Francisco, 
- pentru salvarea celor ne mântuiМi dintre rudele noastre; 
- pentru tinerii care s-au botezat anul trecut; 
- pentru toМi tinerii bisericii care nu s-au hot<rât pentru a-l urma pe 
Domnul -   pentru ca Domnul s<-i protejeze de atacurile diavolului Кi s<-i 
mântuiasc<;  
- pentru lucrarea cu copiii din adunare; 
- pentru lucrarea cu grupele mici de la NLRC;  
- pentru cei ce slujesc în adunare în toate departamentele; 
- pentru fraМii care caut< un job; 
- pentru fraМii de la NLRC cu probleme de rezidenМ<; 
- pentru cei persecutaМi Кi închiКi din pricina Evangheliei (Coreea de 
Nord, Irak, Iran, Arabia Saudit< Кi din toate М<rile musulmane Кi 
comuniste). 
 

SituaМia financiar< la data de 31Matrie 2013 

- Intr<ri total 2013:             $ 34,230.00 
    - d.c. luna Martie:           $ 14,091.00                 
- IeКiri (pl<Мi) total 2013:    $ 12,192.25 
   - d.c  luna Martie:            $   7,914.81        
- Sold la zi:                         $ 98,679.28                                                      

 

"Şi credinYa este o încredere neclintit< în lucrurile n<d<jduite, o puternic< 
încredinYare despre lucrurile care nu se v<d." (Evrei 11:1) 
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Adresa : 17280 N. 63rd Ave, Glendale, AZ 85308 

 

” CBci, dacB este cineva în Hristos, este o fBptura nouB.  Cele 
vechi   s-au dus: iatB cB toate lucrurile s-au fBcut noi.” 

(2 Corinteni 5:17) 
 

Intâlnirile  din Casa Domnului: 
 

Duminica:    10:00am- 12:00pm 
               6:00pm-7:30pm 

 

Joi:           7:00pm - 8:00pm 
        Ziua de Joi este ziua de post Кi rug<ciune cu întreaga Biseric<.                             

                 Vineri : 7:00pm – 8:30pm – Familiile tinere. 
Sâmb<t<: 7:00pm-9:00pm- Tinerii 

 

PuteМi urm<ri în direct serviciile din Casa Domnului în fiecare 
duminic< dimineaМa de la 10:00 – 12:00 Кi dup< masa de la  

6:00pm – 7:30pm la adresa: www.newliferomanianchurch.com 

- Credin―a nu este un vis omenesc sau o iluzie.  Credin―a este lucrarea lui Dumnezeu în noi.  
Ea ne str<mut< în lumea divin< pentru rena〇terea noastr< în Dumnezeu.  Ea îl omoar< pe 
vechiul Adam din noi 〇i ne face o f<ptur< nou<, ne re-creaz< inima, curajul, în―elegerea 〇i 
toate celelalte fapte ale personalit<―ii.  Credin―a vine prin lucrarea Duhului Sfânt.  Ea implic< 
o putere de via―< care ne împinge irezistibil spre bine.  Credin―a nu întreab< care sunt 
faptele bune ce trebuiesc f<cute, ci trece la înf<ptuirea lor f<r< nici un fel de întrebare 
(Martin Luther King).  
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A trA trA trA trăiăiăiăi    după credindupă credindupă credindupă credințăăăă            
De Costache Ioanid 

 A trăi după credință 
 nu-i ușor, dar nu-i nici greu. 
 A trăi după credință 
E la om cu neputință! 
Însă nu la Dumnezeu.  

 
  A trăi umblând pe ape 
  nu-i ușor, dar nu-i nici greu, 
  A trăi umblând pe ape 
  când vin valuri să te-ngroape, 
  e un drum cu Dumnezeu. 
  
 A trăi după iubire 
 nu-i ușor, dar nu-i nici greu. 
 A trăi după iubire 
 e o cruce pentru fire 
 și-o-nviere-n Dumnezeu. 
 
  A trăi după credință 
  nu-i ușor, dar nu-i nici greu. 
  Dar a fi în necredință 
  și-a muri fără căință, 
  nu-i nimic, nimic mai greu! 
 

                   

 
 

”Apoi a zis lui Toma: „Adu-Ńi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-Ńi mâna 
şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”  Drept răspuns, Toma I-a 
zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai 

crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” 

(Ioan 20:27Ioan 20:27Ioan 20:27Ioan 20:27----29292929)    

Credința care duce la mântuire 
 Viața noastră materială este guvernată zilnic de ceea ce credem; de la mâncarea pe care o dăm 
trupului nostru, până la călătoriile noastre, acțiunile noastre sunt guvernate toate de o credință 
utilitară.   
  Viața noastră spirituală este guvernată de credința pe care o avem în Dumenzeu.  Evans 
spune: “Femeia siro-feniciană (Matei 15) a fost perseverentă; sutașul (Matei 8) a fost 
smerit; orbul (Marcu 8) a fost ferm.  Dar ceea ce Cristos a văzut și a răsplătit în fiecare 
caz a fost credința.”  Ce este credința pe care o prezintă Scriptura, pe care Duhul Sfânt o 
produce în noi (1 Cor. 12:9) și pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi (Ioan 14:1)?  
Credința este întoarcerea sufletului de la tirania prezentului și materiei la Dumnezeu, la 
lucrurile sprirtuale promise și garantate de Dumnezeu (Evrei 11:1).  Credința biblică 
cuprinde întreaga ființă umană. 
1. Pe coordonata intelectuală, a crede înseamnă să spui ce spune Dumenzeu, cum spune 
Dumnezeu, când spune Dumenzeu.  (Romani 10:17; Psalm 9:10) 
2. Pe coordonata emoțională, a crede înseamnă ca sufletul să fie trezit la realitatea că are 
nevoie de mântuire, care este asigurata de jertfa Domnului Isus Cristos (Ioan 8:30; 
Faptele 2:37) 
3. Pe coordonata volitivă, a crede înseamnă ați preda inima lui Dumnezeu și a-l accepta 
pe Isus ca Mântuitor și Domn (Proverbe 23:26; Ioan 1:12). 
  Credința mântuitoare, credința pe care o așteaptă Dumenzeu de la noi este toate acestea la un 
loc, în aceasta ordine.  Elementul intelectual nu e suficient (Iacov 2:19), elemental emoțional nu e 
suficient (Matei 13:20-21), iar elemental volitiv nu poate exista fără primele două.   
  Credința este importantă pentru că prin ea suntem mântuiți (Romani 5:1), sfințiți (Fapte 15:9), 
îmbogățiți de Duhul Sfânt (Galateni3:14), păzți (1 Petru 1:5), vindecați (Iacov 5:15), plăcuți lui 
Dumnezeu (Evrei 11:6).  Când avem credință, urmăm Cuvântul lui Dumnezeu, pășim în Iordan, ne 
udăm picioarele fără să ne fie teamă că ne facem de rușine sau vom răci, ci așteptând ca râul să se 
oprească (Iosua 3:9,10; Evrei 11:32-40) 
  O astfel de credință a avut ucenicul Toma după ce s-a întâlnit cu Isus cel înviat (Ioan 20:28).  Este 
adevarat că Toma s-a îndoit, dar în îndoiala lui îl cauta pe Isus.  Nu este nici o îndoială, oricât de 
mare și insurmontabilă ar părea la prima vedere, care dacă este sinceră, să nu fie transformată de 
Isus și de părtășia cu copiii lui Dumenzeu în credintă mântuitoare, înnoitoare (Ioan 20:26, 27). 
  Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare cu credința care ne scoate din lume și ne leagă cu 
Dumnezeu, prin Isus Cristos, cu credința care biruie ispitele și lumea, cu credinața care mută și 
munții.  

Program de citire a Bibliei în luna Aprilie 
4/1- 1 Împărați cap. 11-13     4/11- 2 Împărați cap. 21,22    4/21- 1 Cronici cap. 27-29   
4/2- 1 Împărați cap.14-16      4/12- 2 Împărați cap. 23-35   4/22- 2 Cronici cap. 1-3                   
4/3- 1 Împărați cap. 17-19     4/13- 1 Cronici cap. 1-3         4/23- 2 Cronici cap. 4-6              
4/4- 1 Împărați cap. 20-22     4/14- 1 Cronici cap. 4-6         4/24- 2 Cronici cap. 7-9 
4/5- 2 Împărați cap. 1-3         4/15- 1 Cronici cap. 7-9         4/25- 2 Cronici cap. 10-13       
4/6- 2 Împărați cap. 4-6         4/16- 1 Cronici cap. 10-13     4/26- 2 Cronici cap. 14-16  
4/7- 2 Împărați cap. 7-10       4/17- 1 Cronici cap. 14-16     4/27- 2 Cronici cap. 17-19                                                                                             
4/8- 2 Împărați cap. 11-14     4/18- 1 Cronici cap. 17-19     4/28- 2 Cronici cap. 20-22              
4/9- 2 Împărați cap. 15-17     4/19- 1 Cronici cap. 20-23     4/29- 2 Cronici cap. 23-25  
4/10- 2 Împărați cap. 18-20   4/20- 1 Cronici cap. 24-26     4/30- 2 Cronici cap. 26-29                  

 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Aprilie: 
 - Angelica Bahnean                                 - Adrian Reștea 
 - Mihai Bodnariuc                                   - Petru Șimandan 
 - Daniela Filip                                         - Chiva Șimandan  
”Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, și ajung mare prin bunătatea Ta.  Lărgești drumul 
sub pașii mei, și picioarele mele nu se clatină” (2 Samuel 22: 36) 
 


