
                                                                                              

Mai 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

 
”Cinsteşte pe tatăl tău 
şi pe mama ta, pentru 
ca să ţi se lungească 
zilele în ţara pe care ţi-o 
dă Domnul Dumnezeul 
tău.” (Exod 20:12) 

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

     - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGACIUNE 
        - EVANGHELIZARE                      
 
Situația financiară - luna Aprilie 2014 
Sold la 31 Mart. 2014:  $110,375.89 
- Intrări luna Aprilie: $19,017.42 
- Ieșiri luna Aprilie.: $5,095.12 
Sold la 30 Aprilie 2014: $124,298.19 
”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 iubeşte Dumnezeu.”  (2 Corinteni 9:7) 
                                                                                                        
Anunț: fr. Valentin și sora  Luciana 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: 
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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 intrebl tău  
 sne ne  

DE ZIUA MAMEI 
                                                                                                De Corneliu Livanu. 
 

  Privesc acum cu nostalgie 
  Frumoasa mea copilărie. 
  Şi parcă îţi aud povaţa 
  Ce mi-a umplut de soare viaţa. 
 

   De-atunci Isus cel bun, Păstorul, 
   mi-i Pâinea vie şi Izvorul, 
   şi harul ce-mi dădu salvarea 
   şi sfântă binecuvântarea. 
 

  În glasul tău L-aud pe Domnul 
  Şi îngeri ce-mi veghează somnul. 
  Iar sfatul bun: „O, nu te teme!” 
  Îmi dă curaj în orice vreme. 
 

   De ziua ta Isus să-ţi fie  
   Izvor de har şi Apă vie 
   Prin rugăciunea devotată- 
   Cum tu m-ai învăţat odată. 
 

  Nu te-a clintit nici suferinţa 
  Sub care slobozeai căinţa. 
  Drapelul biruinţei sfinte 
  mi-i semn de-aducere aminte. 
 

   Ţi-s mâinile bătătorite 
   Dar gândurile fericite 
   Chiar lacrimi când striveşti sub pleoape 
   Şi Domnul e atât de-aproape. 
 

  Isus e ziua ta frumoasă. 
  În cer vom fi la El Acasă. 
  Să-I dăm prinos de mulţumire 
  Pentru nespusa Lui iubire. 
 

   Îţi voi păzi cu scumpătate 
   Modelul tău de bunătate. 
   Şi toate dorurile mele 
   Te vor păstra pe veci în ele. 
 

  Şi-acum, când dorul tău mă cheamă, 
  Ţi-aduc plângând de bucurie 
  Buchet de flori prin poezie. 

  E ziua ta iubită mamă! 

 

 
Ziua Mamei  (Matei 15:21-28) 

Un copil, care nu era încă născut, stătea de vorbă cu Dumnezeu: “Am auzit că mâine mă vei 
trimite pe pământ.  Spune-mi te rog cum mă voi descurca fiind atât de mic și neajutorat? Cine-
mi va zâmbi, cine-mi va cânta și mă va face să fiu fericit ca aici la Tine? Cum o să înțeleg ce 
vorbesc oamenii? Ce voi face când vreau să vorbesc cu Tine?” 
  -” Îngerul tău păzitor va fi acolo, va avea grijă de tine, îți va cânta, îți va zâmbi, îți va spune 
cele mai dulci cuvinte și te va învăța cu răbdare cum să vorbești cu oamenii și cu Mine; El te 
va învăța calea spre Mine.” 
- ”Domane te rog spune-mi numele îngerului meu.”  
- ”Îi vei spune simplu: MAMA.” 
  A doua duminică din luna Mai este ziua în care în 1908 Anna Jarvis a dorit să cinstească 
memoria mamei sale care murise cu trei ani înainte și care în anul 1868 a organizat Ziua 
Prieteniei între Mame, urmărind reconcilierea națională în urma Razboiului Civil.  În anul 1914 
președintele Wodrow Wilson a declarat această zi, ”Ziua Mamei”,  sărbătore națională.  În 
această zi, mai mult decât în alte zile, copii lui Dumenzeu, fie își amintesc cu pioșenie și 
dragoste de Mama, pe care Tatal ceresc a chemat-o acasă, fie petrec timp cu Mama 
mulțumindu-i pentru jerfta și dragostea arătată.  Și unii și alții dau slavă lui Dumnezeu pentru 
că i-a binecuvântat cu o mama adevărată.  Poate nu așa de renumită ca și Ana, Rebeca, 
Eunice, Iochebed, sau Maria, dar cu siguranță cu aceleași trăsături nobile de caracter și cu 
aceeași viață spirituală vibrantă care s-a transmis copiilor.   
  Mama, întocmai ca și femeia cananeancă, poate a fost sau poate este o anonimă, dar atunci 
când este vorba de copilul ei,  este o mamă adevărată.  De ce? 
- aduce problema la persoana cea mai potrivită - la Domnul Isus (Matei 15:22) 
- vine plină de curaj (15:23) 
- este insistentă în cererea ei și nu acceptă “Nu” ca răspuns (15:24, 25)  
- nu argumenteză cu Domnul Isus, ci răspunde cu înțelepciune (15:26,27) 
- credința îi este răsplătită și fetița vindecată (15:28) 
    Vă îndemn, ca alături de flori, felicitări, ciocolată sau alte “11 daruri pe care orice mamă le 
dorește”, să petreceți timp cu mama și să o întrebați de câte ori a mijlocit în rugăciune înaintea 
Domnului pentru voi, ca femeia cananeancă.  Spuneți-i că o iubiți  și mulțumiți Domnului pentru 
îngerul din viața voastra căreia încă aveți harul să îi spuneți ”Mama”. 

Program de citire a Bibliei în luna Mai: 
 5/1- 2 Cron. cap. 30-32         5/11-Estera cap. 4-7              5/21- Iov cap. 28-31 
5/2- 2 Cron. cap. 33-36         5/12- Estera cap. 8-10           5/22- Iov cap. 32-34  
5/3- Ezra cap. 1-4                  5/13-Iov cap. 1-4                   5/23- Iov cap. 35-37 
5/4- Ezra cap. 5-7                  5/14-Iov cap. 5-7                   5/24- Iov cap. 38-42 
5/5- Ezra cap. 8-10                5/15- Iov cap. 8-10                 5/25- Psalmii 1-3 
5/6- Neemia cap. 1-3             5/16- Iov cap. 11-13               5/26- Psalmii 4-6 
5/7- Neemia cap. 4-6             5/17- Iov cap. 14-17               5/27- Psalmii 7-9 
5/8- Neemia cap. 7-9             5/18- Iov cap. 18-20               5/28- Psalmii 10-12 
5/9- Neemia cap.10-13          5/19- Iov cap. 21-24               5/29- Psalmii 13-15 
5/10- Estera cap. 1-3            5/20- Iov cap. 25-27                5/30- Psalmii 16-18 
                                                                                     5/31- Psalmii 19-21 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Mai: 
- Neculai Crețu                        - Mike Hostiuc                           - Fomberto Munteanu                                                                                     
- Samuel Crișan                         - Veronica Ilioi                          - Naomi Reguș 
- Laurenția Dican                      - Alex Ilioi                                  - Luciana Simion                                                                                              
”Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte /Prov.4:26/ 
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