
                                                                                              

MARTIE 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

Să cunoaştem, să 
căutăm să cunoaştem 
pe Domnul! Căci El Se 
iveşte ca zorile 
dimineţii şi va veni la 
noi ca o ploaie, ca 
ploaia de primăvară 
care udă pământul!”  
            /Osea 9:10/ 

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: 
      VINERI 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 Feb. 2014 
Sold la 31 Ian. 2014:  $104,334.02 
- Intrări luna Feb.: $13,914.99  
 - Ieșiri luna Feb.: $7,437.81  
Sold la 28 Feb. 2014: $110,811.20 
 
”Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de 
silă, căci ”pe cine dă cu bucurie îl iubeșteDumnezeu” 
                                                                                                        (2 Corinteni 
9:7) 
 
 
 
 

STÂLPII BISERICII: 

http://www.google.com/imgres?sa=X&rls=com.microsoft%3Aen-US%3AIE-SearchBox&biw=1188&bih=539&tbm=isch&tbnid=BzPgdtlCfeNC5M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fmorelikethis%2F363586800%2Fresources&docid=E4gdp3Wp48CZRM&itg=1&imgurl=http%3A%2F%2Fth00.deviantart.net%2Ffs71%2F200H%2Fi%2F2011%2F073%2Ff%2Fc%2Fghiocei_by_alp_stock-d3bmqni.jpg&w=300&h=200&ei=w9kXU-vjMsHk2AWFsIG4BQ&zoom=1&ved=0CHYQhBwwCw&iact=rc&dur=1542&page=1&start=0&ndsp=12


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 

 
CHEMARE 

De P. Dugulescu 
 Pe drumul scurt al vieții tale,/ Tu - care-așa grăbit alergi 
 N-ai vrea să-ți pui o întrebare:/ De unde vii și unde mergi? 
 
          Cunoști tu îndeajuns cărarea/ Pe care așa ușor pășești? 
          Ți-ai pus vreodată întrebarea/ Dacă mergi bine sau greșești? 
 
 N-ai vrea să meditezi o clipă/ Asupra sufletului tău, 
 Să-ți plângi viața risipită/ Și să te întorci la Dumnezeu? 
 
          Ți-e negru sufletul de patimi, /Ești obosit și întristat; 
          Iar ochii tăi sunt plini de lacrimi/ O, n-ai vrea să fii mângâiat? 
 
         Tu, cel ce cauți fericirea/ N-ai vrea să te-ntâlnești cu ea? 
         Ori nu dorești tu mântuirea/ Și-o haină albă ca de nea? 
    
          Zadarnic cauți mulțumire/ În pofte rele și-n păcat 
          Acestea-s doar o amăgire/ Iar tu rămâi tot însetat. 
 
         Căci setea care-o porți în tine,/ E setea sufletului tău. 
         Și-aceasta poate s-o aline/ Doar unul singur: Dumnezeu! 
 
          El e Acel ce te susține,/ El e al tău Mântuitor! 
          El a lăsat și pentru tine/ Să curgă al vieții izvor. 
 
         El chiar acuma te primește/ De vii smerit la crucea Lui; 
         Te spală și te curățește/ Și-ți dă cununa harului. 
 
          Veniți, veniți, veniți la ape,/ Veniți, voi toți cei însetați 
          Azi, Domnul vrea ca să vă scape/ Veniți la El, nu amânați! 
 
         Iar voi, ce L-ați primit pe Domnul/ Pășiți încrezători spre țel! 
         Nu stați să vă cuprindă somnul,/ Lucrați cu râvnă pentru El! 
 
          Având un cuget și-o simțire,/ Privind spre zorile ce vin, 
          Să-I preamărim a Lui iubire/ Acum și-n veci de veci! Amin! 
 

 
 
    

INVITAȚIE LA PICNIC  
Isus le-a zis: "Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă 

puţin." /Marcu 6:31/ 
Zilele de primăvară te îmbie să te bucuri de razele Soarelui; de lumina și căldura lui. 
Iată de ce vă invităm la picnic împreună cu creștinii de la New Life și cu prieteni 
români la care ne gândim și pentru care ne rugăm  să fie împreună cu noi. Întâlnirea 
va fi la Parcul Paseo Verde (Greenway Rd & 75 Ave) în orașul Peoria, AZ în ziua de 
22 Martie 2014. Veniți să vă bucurați și să aveți un timp de părtășie și zidire 
sufletească. Veniți să vă săturați din bucatele pe care le vor pregăti cei ce se ocupă de 
organizare. Veniți să vă entuziasmați la întrecerile sportive ale tinerilor. Dar – mai 
ales – veniți să vă umpleți sufletul de prezența Domnului prin Duhul Sfânt. Este 
biblic acest fel de întâlnire. Domnul Isus adesea și-a scos ucenicii afară din stressul și 
aglomerația lumii să se odihnească și să fie reconfortați în sufletul lor, iar apoi să 
plece și să ducă mesajul împăcării celor pierduți. Când a rostit Predica de pe Munte 
și-a chemat audiența în natură ca să asculte în liniște și să înțeleagă mesajul. După 
înviere și-a întâlnit urmașii în Galilea. Avea să le transmită lucruri extrem de 
importante cu privire la cucerirea lumii pentru Domnul. Asta dorim să se întâmple și 
la picnicul nostru: întâlnindu-ne unii cu alții, să ne întâlnim cu El și să plecăm acasă 
binecuvântați și împliniți. Vino cu o inimă deschisă la părtășie, dornică să dăruiască și 
să primească tot ceea ce Domnul va pregăti pentru timpul cât vom sta împreună la 
parc. Ne dorim ca întâlnirea să cimenteze relații noi care să dureze. De aceea 
pregătește ziua de la parc cu rugăciune și cu gândul că EROUL picnicului este 
Domnul Isus. Scriptura ne provocă la o atitudine de reverență și de închinare față de 
Cel Prea Înalt când spune: ”Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ … munți și 
dealuri toate, pomi roditori și cedrii toți, … tineri și tinere, bătrâni și copii!” (Ps. 
148). Fă tot posibilul și vino la întâlnire. Ne-am bucura să cântăm împreuna: Printre 
munți și dealuri / Simt pe Dumnezeu. / Ape cristaline / Murmură mereu. /:Murmur, 
murmur, Domnul este bun:/… Prin păduri și lanuri, / cântece răsun. / Preamărind pe 
Domnul / pentru că e bun. /:Cântă, cântă: Domnul este bun:/. Doamne, 
binecuvintează-ne și ajută-ne să facem așa! Amin! 

Program de citire a Bibliei în luna Martie: 
 3/1- Iosua cap. 10-12         3/11- Judec. cap. 19-21          3/21- 1 Samuel cap. 29-31                     
3/2- Iosua cap. 13-15          3/12- Rut cap. 1-4                   3/22- 2 Samuel cap. 1-4                    
3/3- Iosua cap. 16-18          3/13- 1 Samuel cap. 1-3          3/23-2 Samuel cap. 5-8              
3/4- Iosua cap. 19-21          3/14- 1 Samuel cap. 4-7          3/24- 2 Samuel cap. 9-12        
3/5- Iosua cap. 22-24          3/15- 1 Samuel cap. 8-10        3/25- 2 Samuel cap. 13-15     
3/6- Judec. cap. 1-4            3/16- 1 Samuel cap. 11-13      3 /26- 2 Samuel cap.16-18 
3/7- Judec.cap. 5-8             3/17-1 Samuel   cap. 14-16     3/27-2 Samuel cap. 19-21   
3/8- Judec. cap. 9-12          3/18- 1 Samuel  cap.17-20      3/28- 2 Samuel cap. 22-24                                                                          
3/9- Judec. cap. 13-15        3/19- 1 Samuel cap. 21-24      3/29- 1 Împărați cap. 1-4 
3/10- Judec.cap. 16-18       3/20- 1 Samuel cap. 25-28      3/30- 1 Împărați cap. 5-7 
                                                                                            3/31- 1 Împărați cap. 8-10                                            

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Martie: 
- Rodica Bodnariuc              - Carmen-Daniela Hostiuc        -  Mihai Sârbu-Irimia                                                                             
- Victor Braica                      - Adelina Lucaci                        - Loredana Toth 
- Eleonora Crețu                   - Aurel Neagoe                          - Paraschiva Vancea   
- Daniela Dubei    
”Dar cei ce-L iubesc pe Domnul sunt ca soarele, când se arată în puterea lui.”  

(Judec. 5:31/b) 
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