
                                                                                              

APRILIE 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

”Și să-L cunosc pe El şi 
puterea învierii Lui,   
şi părtăşia suferinţelor 
Lui, şi să mă fac 
asemenea cu moartea Lui; 
ca să ajung cu orice chip, 
dacă voi putea, la învierea 
din morţi. ” 
            Filipeni 3:10-11 

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: 
      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: 
Wednsday 7:00 PM- Adults 
Sunday 10 AM - Discipleship  
  
 

     - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGACIUNE 
        - EVANGHELIZARE                      
Situația financiară - luna Martie 2014 
Sold la 28 Feb. 2014:  $110,811.20 
- Intrări luna Martie.: $18,548.86 
- Ieșiri luna Martie.: $18,984.17 
Sold la 31 Martie 2014: $110,375.89 
 
”Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna 
în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună...”      (2 
Corinteni 9:8) 
                                                                                                        
Anunț: fr. Petru și sora Viorica Simion au depus cereri pentru a deveni membrii 
bisericii și au parcurs fazele a, b și c din Anexa 3 din Constituția NLRC. 
 
 
 

STÂLPII BISERICII: 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffunny-days.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Freligious-easter-cards_1395680996.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffunny-days.com%2Fa-religious-easter-wish-free-religious-ecards-greeting-cards-2014%2F&h=320&w=550&tbnid=UspwLKd_P6O7OM%3A&zoom=1&docid=eNQqXdeDbR_pFM&ei=5iQ7U7OjL4aOyAHY3IA4&tbm=isch&ved=0CLQBEIQcMDk4ZA&iact=rc&dur=3582&page=8&start=146&ndsp=19


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 

 
Isus e viu! 

de Petru Dugulescu  
 

  Mișcat de forța vieții-n el aprinsă, 
  Pământul s-a cutremurat în zori 
  Iar garda din armata neînvinsă, 
  Cuprinsă e de spaimă și fiori. 
 

   Sfărmând obezi și lanțuri milenare, 
   Frângându-i morții brațele ei reci, 
   Biruitor in lupta cea mai mare, 
   Isus e viu și viu va fi in veci! 
 

  Și nu vor fi pe lume străji romane 
  Nici pietre ca să-L țină în mormânt, 
  Căci biruind oștirile dușmane, 
  Isus e-n cer și-n inimi, nu-n pământ. 
 

   Triumfător, S-a ridicat din glie - 
   Isus Cel viu nu poate sta ascuns; 
   Iar când pe nori, cu slavă o să vie, 
   Îl vor vedea și cei ce L-au străpuns. 
 

  Cântați-I imnuri, plini de bucurie, 
  Voi toți care-ați gemut încătușați; 
  Sfârșitu-s-a azi timpul de robie, 
  Isus e viu, iar voi eliberați! 
 

   Din crucea Lui curg valuri de iubire, 
   Ducând viață, pace-n unda lor ... 
   Tresaltă azi și cântă omenire! 
   Isus e viu - tu ai Mântuitor! 
 

  Voi toți care zaceți fără putere 
  Și vă tărâți viața prin noroi - 
  Isus a biruit prin înviere, 
  Isus trăiește azi și pentru voi. 
 

   Și-n ziua glorioas-a revederii 
   Când vom zbura spre Patria de sus, 
   Noi vom cânta în corul Învierii, 
   Cântarea biruinței lui Isus!  
 

 
 

Aplauze - Răstignire - Înviere 
Marcu 11:8-10; Faptele Apostolilor 2:22-24 

  Anul acesta, în luna Aprilie, sărbătorim cele mai mari evenimente petrecute în 
istoria omenirii: Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, Răstignirea și învierea Lui.   
  Privite din punct de vedere al minții omenești, aceste evenimente te contrariază, te 
șochează și e greu de corelat acțiunile luate de oamenii din acea vreme cu intențiile 
lui Dumnezeu pentru omenire.   
  Vă propun însă să parcurgem evenimentele, așa cum s-au desfășurat ele: 
1) Evangheliștii ne relatează că timp de trei ani și jumătate, Domnul Isus a trăit în 
mijlocul evreilor, a vindecat pe cei bolnavi, a săturat pe cei flămânzi, a înviat morții și 
a eliberat de duhuri pe cei stăpâniți de diavolul.  În casa lui Corneliu, ucenicul 
Domnului - Petru - spune despre El că: ”umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca 
pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul;” /Fapele Apostolilor 10:38/.  Păi, așa împărat 
este ceea ce-și dorește oricine, au spus ei, așa că la Florii toți au aplaudat și au strigat, 
într-un glas: ”Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru 
David.” /Marcu 11:10/. Toți cei care l-au aplaudat în ziua de Florii erau oamenii care 
au profitat de ceeace Domnul Isus le-a oferit. 
2) Biblia ne spune că numai după cinci zile, aceiași mulțime de oameni s-au adunat în 
sala de judecată a lui Pilat, și instigați de preoții cei mai de seamă, au strigat într-un 
glas: „Răstigneşte-L!” /Marcu 15:11-14/.  Dicționarul limbii române numește acest 
fel de oameni ”Oportuniști” -  cei care își schimbă ideile după împrejurări, urmărind 
numai satisfacerea intereselor personale.  
  După o acuzație și o judecată cu totul nedreaptă și după multe bătăi, înjosiri și 
chinuri, Domnul Isus a fost răstignit și apoi îngropat. 
3) În dimineața zilei dintâi a săptămânii, Domnul Isus a înviat cu putere și slavă, în 
ciuda tuturor împotrivirilor omenești. /Marcu 15:40; Matei 28:2-4/   
  Cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie însă că Dumnezeu a avut un scop cu privire la 
evenimentele petrecute la Florii, Vinerea Mare și Paște: ”ca să se împlinească 
Scriptura” /vezi Luca 22:37, 24:44;  Marcu 14:49, etc.), ca omenirea să beneficieze de 
viața care a adus-o Domnul Cristos prin învierea Sa.  Însuși Domnul Isus a spus: 
”Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. /Ioan 10:10b/. 
  Fie ca poporul Domnului de la NLRC să se bucure din plin de ”viața din belșug” 
câștigată de Domnul prin moartea și învierea Sa. Amin! 

Program de citire a Bibliei în luna Aprilie: 
4/1- 1 Împărați cap. 11-13     4/11- 2 Împărați cap. 21,22    4/21- 1 Cronici cap. 27-29   
4/2- 1 Împărați cap.14-16      4/12- 2 Împărați cap. 23-35   4/22- 2 Cronici cap. 1-3                    
4/3- 1 Împărați cap. 17-19     4/13- 1 Cronici cap. 1-3         4/23- 2 Cronici cap. 4-6              
4/4- 1 Împărați cap. 20-22     4/14- 1 Cronici cap. 4-6         4/24- 2 Cronici cap. 7-9 
4/5- 2 Împărați cap. 1-3         4/15- 1 Cronici cap. 7-9         4/25- 2 Cronici cap. 10-13       
4/6- 2 Împărați cap. 4-6         4/16- 1 Cronici cap. 10-13     4/26- 2 Cronici cap. 14-16  
4/7- 2 Împărați cap. 7-10       4/17- 1 Cronici cap. 14-16     4/27- 2 Cronici cap. 17-19                                                                                             
4/8- 2 Împărați cap. 11-14     4/18- 1 Cronici cap. 17-19     4/28- 2 Cronici cap. 20-22                                                                           
4/9- 2 Împărați cap. 15-17     4/19- 1 Cronici cap. 20-23     4/29- 2 Cronici cap. 23-25  
4/10- 2 Împărați cap. 18-20   4/20- 1 Cronici cap. 24-26     4/30- 2 Cronici cap. 26-29                                                                                              

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Aprilie: 
- Angelica Bahnean                                 - Adrian Reștea 
 - Mihai Bodnariuc                                   - Petru Șimandan 
 - Daniela Filip                                         - Chiva Șimandan  
 ”Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este 
Domnul!” (Ieremia 17:7) 
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