
                                                                                              

IANUARIE 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

 
 
”Tu încununezi anul cu 
bunătăţile Tale, şi paşii Tăi 
varsă belşugul.” 
Ps. 65:11 

MULTIPLICARE 

”Căci dacă este cineva în Cristos, este o 
făptură nouă.  Cele vechi s-au dus: iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi” 
2 Corinteni 5:17 

www.newliferomanianchurch.com 

4902 W. TIERRA BUENA LN. GLENDALE, 
AZ 85306 
PHONE: 602-559-4481 
info@newliferomanianchurch.com 

www.newliferomanianchurch.com 

  SERVICIILE DE ÎNCHINARE: 
      JOI 7 PM 
  DUMINICĂ 10 AM & 6 PM  
 

ECHIPA DE SLUJIRE:  

                  MIHAI SÂRBU  
                  MIRCEA FILIP            
                 VICTOR BRAICA   
                 NICU CHERA  
                  MIRCEA MOȚ 
                  MIKE HOSTIUC 
                  SIMI ANDRONIC 
 

CHURCH ACTIVITIES: 

YOUTH - Saturday 6:00- 7:30pm 
SMALL GROUPS: 
Monday- "The Cross" Youth 
Tuesday-  "Maranata" 
Saturday - "Emanuel" 

     - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGACIUNE 
        - EVANGHELIZARE                          
 
Situația financiară - luna Dec. 2013 
Sold la 30 Nov. 2013: $ 88,962.04 
- Intrări luna Dec.: $16,520.71 
- Ieșiri luna Dec.: $13,128.16 
Sold la 31 Dec. 2013: $92,354.59 
„Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va 
secera”  2 Corinteni 9:6  
 
Membrii bisericii născuți în luna Ianuarie: Simion Andronic;  Gheorghe 
Bucaciuc; Cristian Chera;  Lidia Hreniuc;  Andreea Reguș                                                                              
Mihai Reguș; Ana Sârbu-Irimia 
”Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.” 
                                                                                                                  Ps. 37:4 

STÂLPII BISERICII: 



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 ?poate  
 
Uneori ma intreb 
 s 

 
  

ANUL NOU 
De Valentin Popovici 

    Am mai trecut o cotitură și-am mai legat în vremi un nod, 
    Am mai închis 'napoi o poartă și-am mai trecut peste un pod. 
  Iar Timpul, scotocind desaga, o nouă haină iar își scoate. 
 Un an s-a dus și altul vine, și toate-s noi și vechi sunt toate. 
 
  S-a-ntors clepsidra vremiii iarăși, stăm la un prag de vremuri noi, 
  Dar cine știe-n calendare dacă mai sunt și alte foi? 
  În sacul vremii pe golite, câte surprize ne așteaptă? 
  Și nu cumva pe scara vremii, aceasta e ultima treaptă? 
 
 Când Anul Vechi a dat salutul, avea o teamă la apel, 
 Căci Anul Nou stătea în față, dar nu vedea ce-i după el. 
 S-a dat onor la schimbul gărzii, dar mai solemn ca altădată, 
 De parcă unii, pe la vamă, nu vor mai trece niciodată. 
 
  Ne vin răvașe din Scriptură, că-n vremurile de apoi 
  Vor fi războaie, boli și ură, și Anticristul printre noi; 
  Că-n mulți iubirea și credința se vor răci în sloi de gheață, 
  Iar strâmbătatea și desfrâul vor umple legile din viață. 
 
 Dar iar ne mai sosesc răvașe că Dumnezeu e-Atotstăpân, 
 Că-n mâna Lui stă universul, și toate doar prin El rămân. 
 Într-o clipită hotărâtă, El va striga timpului, GATA! 
 Și timpul va preda ștafeta, ca să înceapă judecata! 
 
  Ești pregătit de întâlnirea cu Marele Judecător? 
  El vrea să-ți dea prin har iertarea, să-Ți fie azi Mântuitor. 
  Al veșniciilor Părinte, ce-a înnoit un an pe cale, 
  Vrea și pe noi să ne-noiască, pentru ospățul slavei Sale. 

 

 
 
 

 
SĂ FOLOSIM TIMPUL CU ÎNȚELEPCIUNE  

                     ”Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.” (Efes. 5:16)  
 Cum putem folosi timpul care ne-a mai rămas din viață cum dorește Dumnezeu? 
 1. Folosind prilejurile pe care ni le dă El. 
Suntem atât de diferiți ca oameni, dar egali ca timp.  Unii au mai multă popularitate, 
bani sau relații, dar toți avem tot atâta timp ca oricare alt om.  Toți avem 365 zile pe 
an, 24 de ore pe zi, 60 de minute pe oră și 60 de secunde pe minut.  Expresii ca:"nu 
am timp", sau: "sunt prea ocupat", nu exprimă, în realitate, cât de încărcată ne e 
agenda zilei, ci mai degrabă cât de greșite ne sunt prioritățile zilnice.  Înțeleptul zice: 
"Toate își au vremea lor..." Ecl. 3:1  
 2. Învățând din exemplul Domnului Isus. 
Ioan 8:29/b ”Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.”  
Deși împins de gloate și având multe responsabilități, a gasit timp suficient pentru a 
face în întregime voia Tatălui.  Secretul că El a putut face acest lucru, constă în faptul 
că Domnul nostru a înțeles scopul pentru care trăia (Ioan 17:1) și apoi și-a pus timpul 
la dispoziția Tatălui Ceresc (Ioan 5;19).  Calendarul Său fusese aranjat dinainte și 
singura Sa grijă era să împlinească lucrarea încredințată în ceasurile repartizate pentru 
aceasta, astfel că la sfârșitul vieții a putut spune: ”Eu Te-am proslăvit pe pământ, am 
sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.”  (Ioan 17:4) 
 3. Punând în practică învățătura Domnului Isus.  
 Cei care se numesc ucenicii Lui, trebuie sa urmeze exemplul Domnului Isus, 
exclamând la acest început de An Nou: "Vreau sa fac voia Ta, Dumnezeule...” (Ps. 
40:8/a).  Timpul devine al nostru printr-o folosire potrivit cu voia Tatălui.  
Jeremy Taylor a spus: "Dumnezeu  a dat oamenilor o viață scurtă de trăit pe pământ, 
dar veșnicia atârnă de această vreme.  Nu există mai bun neguțător ca acela care-și  
cheltuiește vremea pentru Dumnezeu" 
  Timpul nu poate fi redobândit odată ce l-am pierdut, nu poate fi stocat sau strâns ca 
o comoară, nici nu poate fi amânat - îl pierdem fără nădejdea regăsirii.  Timpul deci, 
deși marcat de bătaia ceasornicului, este durata care marchează scurgerea vieții, este 
isprăvnicia pe care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia și de care vom da socoteală.  El 
devine al nostru printr-o folosire corectă a prilejurilor care ne sunt date.  
”Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe 
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efes.2 :10) 
 

Program de citire a Bibliei în luna Ianuarie: 
1/1- Geneza  cap. 1-2           1/11 -  Geneza  cap. 33-36     1/21- Exodul cap. 18-20 
1/2- Geneza  cap. 3-5           1/12 - Geneza  cap. 37-39      1/22- Exodul cap. 21-24 
1/3- Geneza  cap. 6-9           1/13 - Geneza  cap. 40-42      1/23- Exodul cap. 25-27   
1/4- Geneza  cap. 10-11       1/14- Geneza  cap. 43-46       1/24- Exodul cap. 28-31 
1/5- Geneza  cap. 12-15       1/15- Geneza  cap. 47-50       1/25- Exodul cap.32-34 
1/6-. Geneza  cap. 16-19      1/16- Exodul cap. 1-4            1/26- Exodul cap. 35-37                   
1/7- Geneza  cap. 20-22        1/17 - Exodul cap. 5-7           1/27 - Exodul cap.38-40 
1/8-  Geneza  cap. 23-26       1/18 - Exodul cap. 8-10         1/28 - Levetic cap. 1-4 
1/9- Geneza  cap. 27-29        1/19 - Exodul cap. 11-13       1/29-  Levetic cap. 5-7  
1/10- Geneza  cap. 30-32      1/20 - Exodul cap.. 14-17      1/30- Levetic cap. 8-10 
                                                                                             1/31-  Levetic cap. 11-13 
Anunț: fr. Daniel și sora Maria Loznianu au depus cereri pentru a deveni membrii 
bisericii și au parcurs fazele a, b și c din Anexa 3 din Constituția NLRC. 
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