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SALVARE 

MATURIZARE 

 
”Cunoaştem că 
rămânem în El şi că 
El rămâne în noi prin 
faptul că ne-a dat din 
Duhul Său.” 
             (1 Ioan 4:13) 

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  
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

CHURCH ACTIVITIES: 

YOUTH - Saturday 6:00- 7:30pm 
SMALL GROUPS: 
Wednesday 7:00 PM- Adults 
Sunday 10 AM - Discipleship  
  
 

     - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGACIUNE 
        - EVANGHELIZARE                      
 
Situația financiară - luna Mai 2014 
Sold la 30 Aprilie 2014:  $124,298.19 
- Intrări luna Mai: $14,047.58 
- Ieșiri luna Mai: $4,972.91 
Sold la 30 Iunie 2014: $133,372.86 
”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) 
                                                                                                        
 
 
 
 

STÂLPII BISERICII: 



                                                                                                                            
 
 
 

 

Aprinde, Doamne, Focul Sfânt 
de Valentin Popovici 

      Aprinde, Doamne, focul sfânt pe-altarul vieții mele 
      Primește arderea de tot întinsă pe nuiele. 
      În inima și-n dorul meu, și-n toat-a mea ființă, 
      Vreau Duhul Tău mereu sa-L simt că-și face locuință. 

 
 Nu sunt decât un vreasc uscat când nu te am pe Tine, 
  Aprinde, Doamne, focul sfânt, și pune viață-n mine. 
 Un far luminător să fiu, și-n mâna Ta,  făclie. 
 Aprinde, Doamne, viața mea, ca rugul în pustie. 
 
      Prea mult pământ am adunat în sacii de pierzare 
      Că nu mai pot s-adun nici har nici binecuvântare. 
      Isuse, arde-n mine tot ce-i zgură și mândrie, 
      Și să rămână dragostea și sfânta-Ți bucurie. 
 
 Am tot zidit dar fără rost, nimic nu stă-n picioare,  
 Căci am zidit cu trestie și fân fără valoare. 
 Să ardă-n mine tot ce nu-s comori adevărate, 
 Și să rămână aurul nădejdilor curate. 
 
      E totul deja pregătit, dar nu e foc pe-altare, 
      Și jarul nu vreau să mi-l iau din lumea de pierzare. 
      O, Duh Presfânt, primește-mă ca jertfă sfântă, vie, 
      Adu în mine foc, de har și de tărie. 
 
 Pe-un vârf de munte, pe Carmel aștept și azi trezirea, 
 Văpăi și mistuiri cerești să ardă putrezirea;  
 Și să se vadă-n mine-un foc al dragostei divine, 
 Că-am fost cu Tine răstâgnit, și că trăiesc prin Tine. 
 

 

CINSTEȘTE-ȚI TATĂL PĂMÂNTESC! 
”Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a 

îmbătrânit.”  /Proverbele 23:22/ 
  Walter Dean Myers, autorul unui număr de aproape 100 de cărți, povestește o istorie care a 
schimbat pentru totdeauna amintirea lui despre tatăl său.  Deoarece încă din copilărie lui 
Meyers i-a plăcut să scrie, tatăl său - care lucra ca și janitor pentru un salar foarte mic - i-a 
cumpărat o mașină de scris. cu care a tipărit cele dintâi cărți ale lui.  Myers a devenit cu timpul 
un autor de succes, cărțile lui fiind apreciate și lăudate de mulți cititori, dar nicodată de tatăl 
său. Deși unele cărți scrise de el conțineau  povestiri spuse chiar de tatăl său, el nu a primit 
niciodată vreo apreciere și nici vreun comentariu din gura lui.  Când tatăl său se afla pe patul 
de moarte, Myers i-a adus la spital o carte pe care tocmai o scrisese.  Tatăl său a luat-o în 
mână, s-a uitat la ea și a pus-o pe masă, fără a spune un singur cuvânt.  După ce tatăl său a 
murit, Myers a verificat documentele familiei și a observat ceva care l-a surprins și anume că 
oriunde tatăl său trebuia să semneze, era pusă litera ”X”.  Cu sufletul plin de amărăciune 
Myers a spus: ”Tatăl meu nu a știut să citească și să scrie și eu n-am știut.  Acum înțeleg de 
ce tatăl meu nu mi-a lăudat niciodată cărțile - pentru că nu a putut să le citească. Sunt frânt de 
durere că nu am avut niciodată inspirația de a-i citi tatălui meu măcar o singură istorie din 
cărțile pe care le-am scris”. 
 Istoria lui Myers, poate este istoria unora dintre cei ce citesc aceste rânduri.  Puține lucruri în 
viață sunt atât de importante ca acela de a înțelege de ce tații noștri pământești au avut o 
anumită atitudine față de noi în anumite situații și totuși să-i respectăm și să-i cinstim  Poate că 
tații noștri sunt ca și tatăl lui Myers, oameni care muncesc din greu să ne câștige existența, iar 
noi am ajuns mai educați, ca și Myers, dar indiferent de starea socială a lor sau a noastră, nu 
trebuie să neglijăm ceea ce ne învață Dumnezeu prin Cuvântul Său: ”Să cinsteşti pe tatăl 
tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă  –  „ca să fii 
fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” /Efeseni 6:2-3/. 
Dumnezeu condiționează fericirea și  viața lungă pe pământ a copiilor, de atitudunea 
în vorbe și în fapte pe care o au față de părinții pământești.  
  Dorești fericire și viaț ă lungă? Dacă n-ai îndeplinit până acum condițiile puse de 
Dumnezeu, începe chiar acum, până nu e prea târziu...     
 

Program de citire a Bibliei în luna Iunie: 
6/1- Psalmii 22-24            6/11- Psalmii 52-54            6/21- Psalmii 82-84    
6/2- Psalmii 25-27            6/12- Psalmii  55-57           6/22- Psalmii 85-87 
6/3- Psalmii 28-30            6/13- Psalmii 58-60            6/23- Psalmii 88-90 
6/4 Psalmii 31-33             6/14- Psalmii 61-63            6/24- Psalmii 91-93 
6/5-Psalmii 34-36             6/15- Psalmii 64-66            6/25- Psalmii 94-96 
6/6- Psalmii 37-39            6/16- Psalmii 67-69            6/26- Psalmii 97-99 
6/7- Psalmii 40-42            6/17- Psalmii 70-72            6/27- Psalmii 100-102 
6/8- Psalmii 43-45            6/18- Psalmii 73-75            6/28- Psalmii 103-105 
6/9- Psalmii 46-48            6/19- Psalmii 76-78            6/29- Psalmii 106-108 
6/10-Psalmii 49-51           6/20- Psalmii 79-81            6/30- Psalmii 109-111 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Iunie: 
-                                          - Anișoara - Lidia Leonte 
                                           - Steluța Paulesc 
                                           - Nathan Sandu 
 
”Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce Te cunosc, și dreptatea peste cei cu 
inima neprihănită!” /Ps. 36:10/ 
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