
-  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 Iunie 2013  în biserica NLRC: 
- 2 Iunie - Cina Domnului  
- 16 Iunie - Ziua taților 

 

Motive de rugăciune : 

- Problema cu clădirea de la New Life: Dumnezeu să ne deschidă 
posibilitatea de a cumpăra un locaș de închinare 
- pentru păstorul de tineret (fr. S. Crișan:) rezolvarea problemelor privind 
emigrarea ;. 
- pentru trezire spirituală și evanghelizare în comunitatea română; 
- pentru situații de sănătate și neputințe fizice:  La NLRC: Mihai Sârbu, Steluța 
Paulesc, Onița Braica, Dana Arcan, Fam Crețu, Fam. Vancea, Cristina Irimiciuc, 
fam. Moldovan, fr. John Nistoran.  
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, Dora, Sebastian, prietenul Tache, Loredana și Cristina din Moreni, 
Dina Jeler - Vancouver Canada, Katie Wagner - Anthem AZ, Maria Dancea - 
Chicago, Ilie Bogdan din Seattle WA.   
- 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 31 Mai 2013 

- Intrări total anul 2013:  $57,311.91  
    - d.c. luna Mai:             $10, 829.05                
- Ieșiri (plăți) total:          $18,931,29 
   - d.c  luna Mai.:             $3, 341,93        
- Sold la zi:                   $115,393.62       
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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 
 

 

- Învață din greșelile altora; viața e prea scurtă pentru a le face tu însuți 
pe toate. 
 - ”Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, 
nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6) 
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 1-2  

 
MĂ MAI AȘTEPȚI ACASĂ TATĂ? 

 

Încet, de parcă curge-n șoapte/ Prin umbre sumbre ce-apar 
Amurgul se preface-n noapte / Cu manta neagră drept hotar. 

 

Și greul nopții mă-nconjoară / Cu brațe umede și reci, 
Singurătatea mă doboară / Speranțele sunt goale, seci. 

 

Ajuns porcar în umilință / Îmi amintesc viața bogată, 
Și-ntreb sătul de suferință: / ”Mă mai aștepți acasă tată?” 

 

Parcă mai ieri cu îndrăzneală / Averea ți-am cerut obraznic 
Iar azi, sătul de hoinăreală /Regret pornirea mea amarnic. 

 

Am spulberat o moștenire  / De parcă-ar fi fost un vis 
Mi-a mai rămas o amintire / De-o viață ca de paradis. 

 

Ajuns sub cer fără de soare / Trăind din ce am fost odată, 
Cu îndoială mă-ntreb: ”Oare, / Mă mai aștepți acasă tată?” 

 

M-am săturat să-mi plâng de milă / Din roșcove să tot cerșesc 
Privesc  la pașii mei cu silă / Aș vrea să uit, dar nu-ndrăznesc. 

 

Dar iată - soarele răsare / Să strângă roua din mătase, 
Și-atunci las dorul meu să zboare / Mă voi întoarce iar acasă. 

 

Mă voi proșterne la picioare  / Un strop de milă să cerșesc 
Mă vreau printre argații care, / Cu-atâta dragoste slujesc. 

 

Și vreau să-mi recunosc păcatul, / Să-mi umple fața de rușine 
Căci am greșit ca nimeni altul / Față de cer, față de tine. 

 

Să te întreb cu plânsu-n gene / Smerit cum nu am fost vreodată 
Să simt răspunsul tău alene / Mă mai aștepți acasă tată? 

 

Și făurind într-una planuri / Mă văd ajuns aproape-acasă 
Pășesc pe drumul dintre lanuri, / Cărând povara rușinoasă. 

 

Dar ce zăresc în depărtare? / Bătrânul tată mă așteaptă 
Cum aș putea să-i cer iertare, / Să șterg din rușinoasa faptă? 

 

Un pas acum ne mai desparte / Și cad la pieptul lui de tată 
”Când te-am văzut erai departe, / Dar te-am recunoscut îndată.” 

 

Și printre lacrimi și suspine, / Ascult răspunsul ce m-apasă 
”Mi-a fost atât de dor de tine / Te-aștept de mult să vii acasă.” 

 

 
Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Iunie: 

                                           - Anișoara - Lidia Leonte 
                                           - Steluța Paulesc 
                                           - Nathan Sandu 
”Întinde-Ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc, și dreptatea peste 
cei cu inima neprihănită!”  (Psalmul 36:10) 

 

FI UN TATĂ BUN! 
Deutr. 6:1-9; Efes. 6:1-4 

  A fi părinte  și a fi tată este o mare responsabilitate, dar și o mare binecuvântare.  
Dumnezeu, Creatorul nostru, în înțelepciunea Sa a creat familia din bărbat și femeie, 
care apoi să devină părinți: tată și mamă.  Fiecare dintre cei doi părinți își au rolul 
lor stabilit de Dumnezeu și nici unul din ei nu poate suplini în totalitate rolul 
celuilalt.  Oricât efort ar depune mama în familie, nici odată nu va putea înlocui cu 
deplin succes ceea ce Dumnezeu a încredințat tatălui să facă,  mai ales în creșterea 
copiilor.  
  O statistică prezentată de Chuck Colson în cartea “Cum ar trebui să trăim acum”, 
arată următoarele: copiii din familii fără tată sunt de 5 ori mai predispuși la sărăcie 
decât cei cu amândoi părinții, de 2 ori mai predispuși la afecțiuni psihologice, de 2 
ori mai predispuși a părăsi școala și a avea probleme de educație,  iar fetele sunt de 
2.5 ori mai predispuse a avea copii fără a fi căsătorite.  Crimele și drogurile 
afectează puternic copiii din familii fără tată, astfel că 72% din crimele comise de 
adolescenți și 70% din pușcăriașii pe termen lung provin din familii fără tată. 
   Iată câteva lucruri importante pe care un tată după voia lui Dumnezeu trebuie să  
le aibă în obiectiv în creșterea copiilor: 
  1) Instruirea în Cuvântul lui Dumnezeu.  Această obligație a tatălui este de cea 
mai mare importanță pentru a crește generații de oameni integri din punct de vedere 
spiritual și moral. Deși textul din Deuteronom cap. 6 nu spune explicit că tatăl are 
rolul de a ”întipări în mintea copiilor” legile pe care le-a dat Dumnezeu pentru ei, e 
ușor de înțeles acest lucru deoarece în poporul lui Dumnezeu (evreii) rolul de lider, 
precum și responsabilitățile familiei erau destinate bărbaților și nu femeilor.  Textul 
din Efeseni 6 vorbește ”părinților” de a crește copiii ”în mustrarea și învățătura 
Domnului”, dar și aici, rolul de lider în responsabilitățile familiei este dat părintelui 
de parte bărbătească - taților (vezi cap. 5, versetele 22-23). 
  2) Asigurarea lucrurilor materiale necesare pentru întreținerea familiei.  
 Textul din 1 Timotei 5:8 este clar în privința aceasta: Dumnezeu a dat 
responsabilitatea tatălui credincios ”a purta de grijă celor din casa lui”.  Această 
”purtare de grijă” se referă la lucrurile de neapărată trebuință ca: mâncare, haine, 
locuință, nu neapărat haine la ultima modă, casă cu swimming pool, flat screen color 
TV, computer tabletă, i-phone, etc.) 
  3) O viață practică care să oglindească caracterul lui Dumnezeu 
  Tații nu trebuie să uite că odraslele lor vor face ce văd că face tatăl lor și că 
instruirea în Cuvântul și voia lui Dumnezeu vor da cele mai bune rezultate în viața 
copiilor dacă ei trăiesc ceea ce îi învață  (Tit 2:7).  
    

Program de citire a Bibliei în luna Iunie 
6/1- Psalmii 22-24            6/11- Psalmii 52-54            6/21- Psalmii 82-84    
6/2- Psalmii 25-27            6/12- Psalmii  55-57           6/22- Psalmii 85-87 
6/3- Psalmii 28-30            6/13- Psalmii 58-60            6/23- Psalmii 88-90 
6/4 Psalmii 31-33             6/14- Psalmii 61-63            6/24- Psalmii 91-93 
6/5-Psalmii 34-36             6/15- Psalmii 64-66            6/25- Psalmii 94-96 
6/6- Psalmii 37-39            6/16- Psalmii 67-69            6/26- Psalmii 97-99 
6/7- Psalmii 40-42            6/17- Psalmii 70-72            6/27- Psalmii 100-102 
6/8- Psalmii 43-45            6/18- Psalmii 73-75            6/28- Psalmii 103-105 
6/9- Psalmii 46-48            6/19- Psalmii 76-78            6/29- Psalmii 106-108 
6/10-Psalmii 49-51           6/20- Psalmii 79-81            6/30- Psalmii 109-111 
 


