
  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 Iulie 2013 în biserica NLRC: 
 

Iulie 5-7: Camp la Flagstaf f; 

Iulie 8-12 Vacation Bible School la  NLRC location; 

Iulie 13- Baby shower pentru Veronica Ilioi; 

Iulie 14- Cina Domnului. 

 

 

Motive de rugăciune : 
 

- Problema cu clădirea de la New Life: Dumnezeu să ne deschida 
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 30 Iunie 2013 

 

  Intrari luna Iunie:        $24,842.00 
 Iesiri(plati) luna Iunie: $2,361.84 
 Sold la zi:                   $137,873.78 

www.newliferomanianchurch.com 

Nr. 16, June 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) 
 

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 și rugăciune cu întreaga Biserică.       
              Sâmbătă: 7:00pm-9:00pm- Tinerii 

 
 

Puteți urmări în direct serviciile din Casa Domnului în fiecare 

duminică dimineața de la 11:00 – 12:00 și după masa de la  

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



Lupta   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 

 

Lupta cu Pacatul 
 

Mulţi afirmă că păcatul este o realitate doar înainte de întoarcerea la Domnul. 
Cu toate acestea, experienţa ne arată că toţi credincioşii greşesc adesea şi 
păcătuiesc. Păcatul are putere asupra voinţei, emoţiilor şi sentimentelor 
noastre. Rareori, ne sugerează doar să facem ceva; de cele mai multe ori însă, 
este foarte incisiv. Păcatul este puternic şi este aproape. 
Poate că şi pe tine te înrobesc anumite obiceiuri despre care ştii că sunt 
păcate, dar pur şi simplu, nu le poţi birui. Te-ai întors la Domnul, le-ai 
mărturisit, ai postit, te-ai rugat dar tot nu-ţi dau pace. Te întrebi ce să faci ca 
să ieşi învingător. Există vreo soluţie de eliberare? Se poate şi altfel? 
Următoarele trepte pe care te invit să păşeşti sunt un ghid care să te ajute în 
lupta ta. Nu sunt asemenea unei reţete magice pe care, dacă o urmezi, ai 
scăpat automat de toate obiceiurile păcătoase. Paşii aceştia te vor încuraja să 
mergi înainte şi vor sugera calea corectă a traseului tău. Efortul îţi aparţine şi 
lupta va fi la fel de grea şi după ce vei citi aceste rânduri, dar sper să fie mai 
plină de succes. 
I. Nu subestima seriozitatea păcatului 
Motivul principal pentru care nu scăpăm de anumite obiceiuri greşite este 
pentru că subestimăm seriozitatea păcatului. Îl luăm uşor, ni se pare că nu e 
mare lucru. Dar păcatul ne răpeşte bucuria, ruinează părtăşia cu Dumnezeu, 
face slujirea nefolositoare, afectează mărturia noastră în lume, împiedică 
rugăciunile şi aduce disciplinarea lui Dumnezeu asupra vieţii noastre. Una din 
zilele cele mai tragice din istoria Angliei a fost cea de 17 August 1662. În 
urma „Declaraţiei de Conformitate”, mulţi pastori au fost exilaţi, iar 17 
August a reprezentat ultima zi în care ei au putut să predice în bisericile în 
care au slujit. Cartea intitulată „Predici de adio”, înregistrează 24 din 
cuvântările lor. Una din ele este cea a lui Calamy, care a făcut următoarea 
analogie şocantă, dar reală: „Aţi experimentat o calamitate. E un eveniment 
de acest gen. Dar este mai mult rău în cel mai mic păcat decât în cea mai 
mare calamitate. E mai mult rău în cel mai mic păcat decât în cea mai mare 
nenorocire.” Cât de adevărat! 
Dacă am reuşi să privim la păcatele noastre, din perspectiva lui Dumnezeu, nu 
am mai fi aşa de toleranţi cu ele. Nu subestima păcatul, ci priveşte-l cu ochii 
Celui Preasfânt! 
II. Hotărăşte solemn înaintea lui Dumnezeu să nu repeţi 
aceleaşi păcate 
E o mare diferenţă între păcatul ocazional, accidental şi cel întreţinut, care te 
distrează şi îţi produce plăcere. Mulţi se feresc de la a lua hotărâri înaintea lui 
Dumnezeu, pentru că le este teamă că nu le vor putea îndeplini, sau pentru că 
au luat unele pe care le-au încălcat. Biblia ne încurajează să fim oameni ai 
deciziilor. Cât de puternice sunt cuvintele psalmistului: „Jur şi mă voi ţinea de 
jurământ că voi păzi legile Tale cele drepte.” (Ps. 119:106). Se spune că, dacă 
îţi propui să nu faci nimic, cu siguranţă îţi vei atinge ţelul.  
 

Îndrăzneşte să-ţi propui lucruri bune, nu te lăsa doborât de eşecuri sau de 
necredinţă şi nu uita că Domnul este de partea oamenilor hotărâţi. El îţi va 
dărui victoria! 
III. Fii suspicios cu privire la propria spiritualitate 
Cu alte cuvinte, nu te încrede în tine însuţi! Apostolul Pavel spunea: „cine 
crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă” (1 Cor. 10:12). Iov declara 
că are grijă unde priveşte, neavând încredere nici măcar în ochii săi: 
„făcusem un legământ cu ochii mei şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei 
fecioare.” (Iov 31:1). Aşa că, nu te baza nici tu pe propria viaţă spirituală! 
Nu te gândi că ai ajuns atât de sus în credinta, încât nu mai este posibil ca 
păcatul să ajungă la tine. Cât suntem pe Pământ, suntem supuşi ispitelor şi în 
pericol de a greşi. 
Adesea, Dumnezeu îngăduie să ajungem în anumite stări, pentru ca noi să 
înţelegem cine suntem fără El şi să nu ne mândrim. Fii în stare de alertă 
permanentă şi nu te baza pe propriile forţe! Victoria nu aparţine celor 
aroganţi, ci celor umili. 
 

Program de citire a Bibliei în luna Iulie: 
7/1- Psalmii 112-114           7/11- Psalmii 148-150      7/21- Eclesiastul 1-3 
7/2- Psalmii 115-118           7/12- Proverbe 1-3           7/22- Eclesiastul 4-6 
7/3- Psalmii 119                  7/13- Proverbe 4-7           7/23- Eclesiastul 7-9 
7/4- Psalmii 120-123           7/14- Proverbe 8-11         7/24- Eclesiastul 10-12 
7/5- Psalmii 124-128           7/15- Proverbe 12-14       7/25- Cant. Cantarilor 1-4 
7/6- Psalmii 129-132           7/16- Proverbe 15-18       7/26- Cant. Cantarilor 5-8 
7/7- Psalmii 133-136           7/17- Proverbe 19-21       7/27- Isaia 1-3 
7/8- Psalmii 137-139            7/18- Proverbe 22-24      7/28- Isaia 4-6 
7/9- Psalmii 140-144            7/19- Proverbe 25-28      7/29- Isaia 7-9 
7/10- Psalmii 145-147         7/20- Proverbe 29-31       7/30- Isaia 10-12 
                                                                                      7/31 Isaia 13-15.                                                                           

 

 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Iulie 
 

Doina Andronic, Aurel Belci, George Braica, Filip Codrea, Laura Filip, 
Florentina Lipan, Laurentiu Sandu. 

 
”Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericicirea Ierusalimului în toate 
zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste tine!”  

(Psalmul 128:5-6) 
 

 

 
“I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and 
to the Republic for which it stands. One nation under God, 
indivisible, with liberty and justice for all.” 

Happy 4th of July! 
 

 


