
-  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 Mai 2013  în biserica NLRC: 
- 5 Mai - Cina Domnului  
- 12 Mai - Ziua Mamei 

- 19 Mai - Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
 

Motive de rugăciune : 

- Problema cu clădirea de la New Life. Dumnezeu să ne deschidă 

posibilitatea de a cumpăra un locaș de închinare 

- pentru păstor de tineret;. 
- pentru trezire spirituală și evanghelizare în comunitatea română; 

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

Braica, Dana Arcan, Fam Cretu, Fam. Vancea, Cristina Irimiciuc, Aron Cohut, 

fr. John Nistoran, sora Elena Moldovan.  

Din alte părți: Lenuța Braica din Chicago, Mariana Braica din Tennessee, sora 
Nuty la Oțelul Rosu, fr. Ioan Bunaciu și soția din Bucuresti, Maria Moț - Curtici, 

Iosif Cacuci - România, Maria Sipa – CA, Moise Neagu din CA,  Rodica Lighezan 

din AZ, Stela Dudaș - Sacramento,  July Fărăgău (fostă Dârpeș) - LA, Maria 

Manguța – Lugoj, Dina Jeler, Sora Gina si Fr. Miheț - Canada, Mimi Bunta - San 

Francisco   
- pentru salvarea celor ne mântuiți dintre rudele noastre; 
- pentru persoanele care urmează cursul de caticheză ; 
- 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  
 

Situația financiară la data de 30 Apr. 2013 

- Intrări total anul 2013:  $46,482.86  
    - d.c. luna Apr.:             $12,252.86                  

- Ieșiri (plăți) total:          $16,952,56 
   - d.c  luna Apr.:             $4,760.31         

- Sold la zi:                      $103,256.50                                                      

”Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia 

mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul 

Sfânt care fusese făgăduit”  (Efeseni 1:13) 

 

 

www.newliferomanianchurch.com 
 

Nr.14 - Mai 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 10:00 – 12:00 și după masa de la  

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

- O Biblie uzată de mult citit, e semnul unui suflet bine hrănit (Anonim) 
- Biblia nu este învechită, nici modernă, ea este eternă.  

- O Biblie în mână valorează cât două în geantă. 

- Biblia nu e doar o carte, ea e putere vie. 

- Bibliile prăfuite conduc la vieți murdare. 

- Biblia este cel mai mare dar dat vreodată omului! (Abraham Lincoln) 
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Mama  

de Flavius Laurian Duverna 

 

  Nu stiu când, cum s-a-nceput, 

  Nici nu pot să îmi dau seama, 

  Când gângurind făr-să fi vrut, 

  Am exclamat cuvantul MAMA! 

 

   Eram prea mic, să pot să știu 

   Ce va-nsemna acest cuvânt, 

   Dar peste ani, pot ca să scriu: 

   E cel mai sfânt de pe pământ! 

   

  Nici-unul nu mi-e-așa de drag 

  Ca MAMA, când eu strig la ea… 

  Când ea m-așteaptă seara-n prag, 

  S-o-mbrățișez, cu dor aș vrea . 

 

   S-o strâng la piept și să-i sărut 

   Mâinele-i dragi, ce-au legănat, 

   Prin dragostea-i de ne-ntrecut 

   Când ,,nani! nani!’’ mi-a cântat . 

   

  Nu țin să știu, dar mult’nainte 

  Făr-a pricepe și am da seama, 

  Mi-a încolțit în mica-mi minte, 

  Mi-a răsărit cuvântul ,,MAMA!” 

    

   De-ar fi durerea-oricât de mare 

   Prin încercări, de multe de ori, 

   Cuvântul,,MAMA,’’mi-alinare 

   Ca un balsam, din mii de flori . 

                                         

 

CÂND DUHUL SFÂNT COBOARĂ 
“Şi toŃi s-au umplut de Duh Sfânt.” /F.A. 2: 4/ 

Suntem din nou în prag de sărbătoare. După moartea și învierea Lui, Mântuitorul s-a înălțat la Cer 
dar a promis că va trimite  Mângăietorul. Momentul a sosit odată cu Sărbătoarea  Cincizecimii când 
Ierusalimul era aglomerat cu pelerinii din diaspora evreiască. Minunea s-a produs printr-un 
“spectacol de sunet și lumină” regizat din “studioul lui Dumnezeu” (“Un sunet ca vâjâitul unui vânt 
puternic; Nişte limbi ca de foc.” F.A.2:2-3) care a anunŃat cel mai special eveniment al ultimelor 
două mii de ani: Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană din Sfânta Treime își începe slujirea pe 
pământ și în această zi inaugurează Epoca Bisericii lui Isus Christos în lumea noastră. Este “oficial” 
anunŃul că El s-a coborât și rămâne în mod permanent cu noi: “Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va 
da un alt Mângâietor,care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului.” (Ioan 14:16-17). 
Se întâmplă lucruri uimitoare când Duhul Sfânt coboară . 
1. Poporul se adună. “MulŃimea s-a adunat şi a rămas încremenită.” (F.A. 2:6). Prezența Duhului 
Sfânt adună poporul. Acesta este semnul că El este acolo. Duhul Sfânt întotdeauna atrage oamenii.  
Există și oratori care adună oamenii, însă după ce pleacă, nici oamenii nu mai rămân. Duhul Sfânt 
adună mulŃimea și aceasta rămâne pentru că ceea ce face Duhul este de natură divină. Este ceea 
ce dorim să fie o stare permanentă la New Life Romanian Church. 
2. Evanghelia se vestește. Când mulțimea se adună, Evanghelia se predică cu autoritate. Și asta 
pentru că un pescar pe nume Petru – parcă fără voia lui – s-a ridicat și a avut un mesaj extraordinar 
în care Domnul Isus Hristos, Cel mort, înviat și înălŃat în glorie a fost subiectul predicii lui. /F.A. 
2:22-36/. Duhul Sfânt nu are alt mesaj decât “Acest Isus”. Mesajul Lui este “cristologic” și 
“cristocentric”; eroul este Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu și El este în centru. Aleluiaaaa! Slăvit să 
fie Numele Lui în veci pe tot pământul și la New Life Romanian Church!  
3. Oamenii se pocăiesc. După predică ascultătorii întreabă:“FraŃilor, ce să facem?” și primesc 
răspunsul cel mai autorizat și corect: “PocăiŃi-vă”, le-a zis Petru ...”(F.A. 2:37-38). Ziua când a fost 
inaugurată Biserica lui Isus Christos pe pământ a fost marcată de cel mai mare botez nou 
testamental: “Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaŃi;şi în ziua aceea, la numărul 
ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.”(F.A. 2:41). Și alte mii și mii și milioane până la 
generaŃia noastră. Doresc pocăiților de la New Life Romanian Church ca toți să fim plini de Duhul 
Sfânt, iar poporul să se adune, Evanghelia să se predice cu putere și oamenii să se pocăiască. 
Sărbători Fericite! 

Program de citire a Bibliei în luna Mai 

5/1- 2 Cron. cap. 30-32         5/11-Estera cap. 4-7              5/21- Iov cap. 28-31 

5/2- 2 Cron. cap. 33-36         5/12- Estera cap. 8-10           5/22- Iov cap. 32-34  

5/3- Ezra cap. 1-4                  5/13-Iov cap. 1-4                   5/23- Iov cap. 35-37 

5/4- Ezra cap. 5-7                  5/14-Iov cap. 5-7                   5/24- Iov cap. 38-42 

5/5- Ezra cap. 8-10                5/15- Iov cap. 8-10                 5/25- Psalmii 1-3 

5/6- Neemia cap. 1-3             5/16- Iov cap. 11-13               5/26- Psalmii 4-6 

5/7- Neemia cap. 4-6             5/17- Iov cap. 14-17               5/27- Psalmii 7-9 

5/8- Neemia cap. 7-9             5/18- Iov cap. 18-20               5/28- Psalmii 10-12 

5/9- Neemia cap.10-13          5/19- Iov cap. 21-24               5/29- Psalmii 13-15 

5/10- Estera cap. 1-3            5/20- Iov cap. 25-27                5/30- Psalmii 16-18 

                                                                                     5/31- Psalmii 19-21 
 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Mai:: 

                  - Neculai Crețu                         - Fomberto Munteanu 

                  - Laurenția Dican                     - Naomi Reguș 
                    - Mircea - Mike Hostiuc 

”Tu îmi dai scutul mântuirii Tal, și ajung mare prin bunătatea Ta.  Lărgești drumul sub 

pașii mei, și picioarele mele nu se clatină.”  (2 Samuel 22:36-37) 


