
                                                                                              

FEBRUARIE 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

 
Lăudaţi pe Domnul! 
Cântaţi Domnului o 
cântare nouă, cântaţi 
laudele Lui în aduna-
rea credincioşilor Lui! 
                 Ps. 149:1 

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 Ian. 2014 
Sold la 31 Dec. 2013: $92,354.59  
- Intrări luna Ian.: $21,753.92 
- Ieșiri luna Ian.: $9,774.49 
Sold la 31 Ian. 2014: $104,334.02 
”Cine dă să dea cu inimă largă...Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.”  
                                                                                                                Rom. 
12:8 
Membrii bisericii născuți în luna Februarie: Beny Andronic, Daniel 
Bruțiu, Mia Chera, Mircea Filip, Ioan Moldovan, Mirela Moț, Diana Stan, 
Maria Pătroi, Olivia Paulesc-Păștean. 
”Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă 
întărit pe vecie.”  Ps. 125:1                                                                                                              

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 

 
SĂ ÎNĂLȚĂM CU BUCURIE STEAGUL 

De Valentin Popovici 
  Veniți să înălțăm cu bucurie steagul  
 În Numele Aceluia ce ne-a salvat 
 Căci toate, toate biruințele oștirii 
 Prin El și pentru cinstea Lui s-au câștigat 
 

  Când Marea Roșie ni s-a deschis 'nainte 
  N-a fost așa pentru că noi am fost eroi, 
  Ci prin talazuri s-a făcut potecă dreaptă, 
  Pentru că Tu, Isuse, Tu erai cu noi. 
 

 Când Amalec cel crud a vrut să ne lovească 
 Să ne împrăștie-n pustii la Refidim, 
 Un singur Steag a fost destul să-l biruiască: 
 ”Iehova Nisi”, noi cu Tine biruim.     

  La Ierihon, cetatea bine întărită, 
  Cu bastioane mari și porți de-aramă grea, 
  Se prăbușea nu-n fața noastră, nimicită, 
  Ci-n fața Ta, Isuse, zidul se-nchina. 
 

 Și-apoi la Gabaon, chiar soarele și luna, 
 În valea Aialonului când s-au oprit, 
 N-a fost în mâna noastră taina biruinței, 
 Ci Tu, Isuse, Te-ai luptat și-ai biruit. 
 

  Și astăzi, înălțăm cu bucurie steagul, 
  Biserica Te-așteaptă iarăși ca să vii, 
  Să te urmăm, Isuse, înspre noi victorii, 
  Să Te slăvim în nesfârșite veșnicii. 
   

 
 

Nevoia de Sărbătoare /Psalm 81:1-10/ 
  Calendarul uman este presărat cu zile de sărbătoare, zile în care în mod festiv 
activitatea obișnuită se întrerupe și se comemorează un eveniment important petrecut 
la data respectivă cu un număr de ani înainte.  La nivel personal și la nivel național 
sărbatorim evenimente marcante din viață.  Cred că putem spune și noi alături de 
Asaf, psalmistul, că sărbătoarea din luna Februarie este una pe care Dumnezeu a 
rânduit-o (Psalm 81:5).  Nu printr-un  decret divin direct ci prin actul divin al 
providenței, călăuzirii și binecuvântării înființării bisericii NLRC.   
  De ce sărbătoare la NLRC?  Psalmul 81 dă câteva răspunsuri. 
 1. Pentru a contempla în mod festiv și solemn ce a făcut Dumnezeu în viața bisericii.  
Vom cânta în această zi nu pentru ca Domnul să își aducă aminte de noi (Numeri 
10:10) ci pentru ca noi sa ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul pentru 
biserica Sa.  Cu doi ani în urmă, întocmai ca și poporului Israel, Dumnezeu ne-a 
descărcat poverile spirituale, iar mâinile noastre sunt libere să se ridice spre slava 
Lui (81:6).  Rugăciunile au fost ascultate și izbăvire dupa izbăvire s-a revărsat peste 
copiii Săi.  Dumnezeu a lucrat nu numai prin minuni, “in locul tainc al tunetului”  
dar și prin încercări ca la Meriba (81:7).  Să nu ne fie greu sau rușine să repetăm 
minunile lui Dumnezeu, pentru că tot ce face Dumnezeu merită re-povestit copiilor 
noștri (Exod 13:8) și duce la smerenie și încredere în El. 
  2. Pentru a ne cerceta în mod festiv și solemn să vedem unde suntem ca biserică vis-
à-vis de harul divin.  Este nevoie în primul rând ca în mijlocul bucuriei, a mulțimii în 
sărbătore, să facem liniște în noi înșine și să ascultăm vocea lui Dumnezeu  (81:8).  
Cum stau la capitolul curăție spirituală, cum stau cu închinarea la idoli?  (81:9).  Am 
promis că voi citi Cuvântul, că voi fi smerit, curtenitor, confident, voi avea 
compasiune, respectuos, prezent la biserică, sincer, generos, de nădejde.  Adunarea 
în sărbătoare nu exclude întrebările și cercetarea personală.  Profetul Zaharia spune 
poporului Israel că zilele lor de sărbătoare vor fi pline de veselie și bucurie când ei 
vor iubi adevărul și pacea, când vor judeca după adevăr și în vedera păcii (Zaharia 
8:16,19).  Cercatarea în ziua de sărbătoare duce la o acceptare a valorilor pe care le 
iubește Dumnezeu și la o atitudine activă.   
  3. Pentru a ne consacra în mod festiv și solemn slujirii lui Dumnezeu în viitor.  “Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul tău…deschide-ți gura larg și ți-o voi umplea” (81:10).  
Dumnezeu este proprietarul, conducătorul, suveranul peste viziunea și viața bisericii.  
În credincioșia Lui, asigurarea este că viitorul va fi la fel de binecuvântat ca și 
trecutul și prezentul.  Ce trebuie sa facem este să ne deschidem gura larg în vestirea 
Cuvântului și în rugăciune.     
     NLRC are nevoie de zile de sărbătoare, zile ale contemplării credincioșiei divine, 
ale cercetării personale și ale consacrării bisericii.   

Program de citire a Bibliei în luna februarie: 
2/1- Levetic cap. 14-16        2/10- Numeri cap. 18-20       2/19 - Deuter. cap. 10-12 
2/2- Levetic cap. 17-19        2/11- Numeri cap. 21-24       2/20- Deuter.  cap. 13-16 
2/3- Levetic cap. 20-23        2/12 - Numeri cap. 25-27      2/21- Deuter.  cap. 17-19 
2/4- Levetic cap. 24-27        2/13 - Numeri cap. 28-30     2/22-  Deuter.  cap. 20-22   
2/5- Numeri cap. 1-3            2/14- Numeri cap. 31-33      2/23- Deuter.  cap. 23-25 
2/6- Numeri cap. 4-6            2/15- Numeri cap. 34-36      2/24- Deuter.  cap. 26-28 
2/7- Numeri cap. 7-10          2/16- Deuter. cap. 1-3          2/25- Deuter. cap. 29-31   
2/8- Numeri cap. 11-14        2/17- Deuter. cap. 4-6          2/26- Deuter.  cap. 32-34                      
2/9- Numeri cap. 15-17        2/18 - Deuter. cap.7-9          2/27- Iosua cap. 1-4 
                                                                                           2/28- Iosua cap. 5-9    
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