
  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 August 2013 în biserica NLRC: 
 

August 4 - Cina Domnului. 

August 18- primul serviciu la noua locatie a bisericii NLRC; 

August 18- vizita Corului de copii de la Caminul Felix, Oradea. 

 

Motive de rugăciune : 
 

- Problema cu clădirea de la New Life: Dumnezeu sa ne ajute sa vindem 
vechea locatie si sa  ne mutam la noua locatie; 
- 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, 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 Iulie 2013 

 

  Intrari luna Iulie:         $103,098.00 

 Iesiri(plati) luna Iulie:  $1,243.51 
 Sold la zi:                   $239,729.05 

 

 

 

www.newliferomanianchurch.com 

Nr. 17, August  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 

 

DESTINUL OMULUI DEPINDE DE ALEGEREA PERSONALĂ 
 

      Atunci când părăsim copilăria devenim conştienţi de realităţile vieţii şi realizăm 
că lumea este o diversitate de idei şi filosofii contradictorii. Puncte de vedere diferite 
despre lume şi viaţă specifice fiecărei culturi s-au mixat în mod ciudat, dând naştere 
la un număr nesfârşit de convingeri şi doctrine. Un nesănătos şi exagerat spirit 
ecumenic încurajează păgânismul să semene cât mai mult cu creştinismul şi invers, 
Biserica să semene cu lumea şi invers şi toate acestea devin posibile pe fondul 
ignoranţei biblice, lipsei de spiritualitate creştină şi responsabilitate pastoral 
În această îngrămădire de învăţături, unde totul se subordonează democraţiei şi 
dreptului omului la libertate de exprimare şi manifestare, orice este posibil şi tolerat. 
Printre altele, este acceptată şi ideea că omul se naşte ca oricare obiect electrocasnic 
cu o carte de instrucţiuni şi garanţie, în care este specificată soarta lui, dacă va fi sau 
nu mântuit, dacă va ajunge sau nu beţiv, curvar, drogat, hoţ… sau nu, şi toate acestea 
conţin destinul (soarta) omului pe care el trebuie să-l urmeze şi orice ar face nu se 
schimbă nimic. Atunci când ieşim din ignoranţa ecumenică contemporană şi 
deschidem Cartea lui Dumnezeu citim următoarele: ”Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi 
binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, 
să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui... Dar dacă inima ta se va abate, 
dacă nu vei asculta, şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le 
slujeşti, vă spun astăzi că veţi pieri… Ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe 
Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El" (Deut. 30:15-
20). Biblia afirmă limpede şi clar libertatea pe care omul o are să aleagă ceea ce vrea 
în viaţă şi apoi să suporte consecinţele propriei alegeri, în concluzie destinul este în 
mâna omului, este dreptul de a alege. Sunt câteva  
evenimente în Biblie, în care oamenii au fost întrebaţi ce vor, multe altele în care 
oamenii au spus ce vor fără să fie întrebaţi. Este interesant să vedem că ei au devenit 
în timp ceea ce au vrut. Ceea ce vor oamenii răspunde nevoilor, pretenţiilor, 
mofturilor, intereselor sau poftelor lor, drept pentru care unele dintre lucrurile vrute 
sunt bune, altele sunt rele. În general oamenii vor mai mulţi bani, frumuseţe, 
inteligenţă, sănătate, libertate, democraţie, vacanţe, mai multă mâncare, băutură şi 
distracţii... De obicei, oamenii neglijează sau subordonează lumea spirituală, cerul şi 
viaţa veşnică în favoarea lumii materiale, care oferă confort, plăcere, fericire… Şi 
aceasta dovedeşte care este scopul unui om şi unde =şi va petrece veşnicia. Biblia 
prezintă un om bogat (Luca 16:19-31), care murind ajunge în iad datorită modului de 
viaţă păcătos şi acolo încearcă prea târziu să-şi rezolve problema sufletului pe care l-
a neglijat în totalitate în viaţa de pe pământ. Aducându-şi aminte că mai are cinci 
fraţi în viaţă care ducând acelaşi mod de viaţă păcătos vor ajunge ca şi el în iad, 
insistă la Părintele Avraam să facă ceva supranatural pentru mântuirea lor, însă 
acesta îi răspunde că pentru mântuirea oricărui muritor este suficientă Biblia, care 
conduce la pocăinţă de păcat şi credinţa în Mântuitorul Isus Hristos. Şi toate acestea 
dacă omul VREA. Biblia prezintă oamenii care au vrut lucruri rele şi au ajuns rău şi 
oameni care au vrut lucruri bune şi au ajuns bine. 
 
1 Oameni care au vrut lucruri rele 
-Conformism religios în loc de închinare sfântă. (Deut. 12:30) Mulţi oameni se 
conformează în mod greşit anturajului păcătos în care trăiesc, doar pentru că aşa 
vor. 
 

-Tâlharul Baraba în loc de Mântuitorul Hristos. (Marcu 15.11-14); 
-Crimă în loc de pocăinţă. (Marcu 6:22) Mesajul profetului trebuia să-i conducă la 
pocăinţă, însă au ales să-l omoare, deoarece slujirea lui demasca păcatul, 
duplicitatea şi mediocritatea lor spirituală; 
-Foc şi răzbunare în loc de a doua şansă. (Luca 9:54) Peste ani, mai târziu, în urma 
pocăinţei samaritenilor, Dumnezeu i-a binecuvântat cu “focul” Duhului Sfânt 
(Faptele Ap. 8:14-25). 
 
2 Oameni care au vrut lucruri bune 
- Elisei a vrut putere. (2 Imparati 2:9)  
- Solomon a vrut înţelepciune. (1 Regi 3.5-10) Trăim înconjuraţi de oameni 
inteligenţi, însă lipsiţi de înţelepciune.  
- Bartimeu a vrut lumină. (Marcu 10:51) ; 
- O mamă şi-a vrut copiii în cer. (Matei 20:21) Prea multe mame îşi vor copiii doar 
pe pământ, acest lucru fiind dovedit de dorinţele, deciziile, priorităţile şi valorile lor. 
Concluzii: 
      Nu este cinstit să spunem că nu există Dumnezeu, doar pentru că vrem mai mult 
să nu existe. De asemenea nu este cinstit să spunem că lucrurile pe care le facem nu 
sunt păcat, doar pentru faptul că nu vrem să renunţăm la ele. Ceea ce vrem sau nu 
vrem noi nu este soartă, ci alegere personală şi orice alegere are consecinţe.  
Avem o singură viaţă, CE VREM să facem cu ea? Unii vor mântuirea prin credinţa în 
Isus şi pocăinţa faţă de păcat, alţii vor doar păcat şi religie goală.  
Fiecare va avea ceea ce a vrut să aibă. “Ce seamănă omul aceea va culege” 
 

Program de citire a Bibliei în luna August: 
8/1- Isaia 16-18              8/11- Isaia 46-48                    8/21- Ieremia 9-12 
8/2- Isaia   19-21            8/12- Isaia 49-51                    8/22- Ieremia 13-16 
8/3- Isaia   22-24            8/13- Isaia 52-54                    8/23- Ieremia 17-20 
8/4- Isaia 25-27              8/14- Isaia 55-57                    8/24- Ieremia 21-23 
8/5- Isaia 28-30              8/15- Isaia 58-60                    8/25- Ieremia 24-26 
8/6- Isaia 31-33              8/16- Isaia 61-63                    8/26- Ieremia 27-29 
8/7- Isaia 34-36              8/17- Isaia 64-66                    8/27- Ieremia 30-32 
8/8- Isaia 37-39              8/18- Ieremia 1-2                    8/28- Ieremia 33-36 
8/9- Isaia 40-42              8/19- Ieremia 3-5                    8/29- Ieremia 37-39 
8/10- Isaia 43-45            8/20- Ieremia 6-8                    8/30- Ieremia 40-42 
                                                                                        8/31- Ieremia 43-46.                                                                        

 

 

 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna August 
 

Constanti Arcan, Anca Braica, Nicolae Chera, Lucian Lucaci, Catalin Mitroi, 
Brian Munteanu, Joshua Sandu, Dana Sandu, Alin Sarbu. 

 
”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) 
 

 
 

 


