
                                                                                              

Iulie 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

„Dacă rămâneţi în 
Cuvântul Meu, 
sunteţi în adevăr 
ucenicii Mei; veţi 
cunoaşte adevărul, şi 
adevărul vă va   face 
slobozi.”                        
(Ioan 8:31/a-32) 

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  
 
 

E 
                  
 
 
 
 
 
 
 

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 Iunie 2014 
Sold la 31 Mai 2014:  $133,372.86 
- Intrări luna Iunie: $16.991.76 
- Ieșiri luna Iunie: $6,363.34 
Sold la 30 Iunie 2014: $144,001.28 
”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) 
                                                                                                        
 
 
 
 

STÂLPII BISERICII: 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.glittermash.com%2Fglitters%2F4th-of-july%2F%2F4th-of-july%2Fgod-bless-america.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.glittermash.com%2Fglitters%2F4th-of-july%2F&h=266&w=401&tbnid=Q1P_AyQQGPSBtM%3A&zoom=1&docid=mQXfcN1SyR1TOM&ei=J4K4U6X8O8_c8AXi54DQBg&tbm=isch&ved=0CFsQMygeMB4&iact=rc&uact=3&dur=591&page=3&start=30&ndsp=22


                                                                                                                            
 
 
 

 
ADORARE 

De Valentin Popovici 
  Dumnezeule preasfinte, și Stăpânul tuturora, 
  De la care se revarsă-n miez de noapte aurora, 
  Bucuria și cântarea și nădejdea pe pământ, 
  Veșnică să-Ți fie slava Cel ce ești de trei ori sfânt! 
 
       Brațul Tău e-atotputernic. și tăria Ta e mare, 
        Numele Tău se înalță ca un steag peste popoare, 
       Cine e ca Tine, Doamne, între zecile de mii 
       Când pornești în fruntea noastră în vârtej de vijelii! 
 
  Tu păstrezi pe totdeauna bunătatea și-ndurarea 
  Pentru robii Tăi ce-așteaptă neclintiți eliberarea. 
  Îți arăți credincioșia când ne vii în ajutor, 
  Când prefaci în sărbătoare adunarea sfințlor! 
 
      Cerurile-s ale Tale, Dumnezeule Preasfinte, 
      Și pământul e zidirea slovei Tale de Părint.e. 
      Tu ai făcut miazănoaptea, miazăziua e a Ta, 
      Lumea ai întemeiat-o și tot ce cuprinde ea. 
 
  Tu ne cercetezi de-aproape, de departe pătrunzi gândul, 
  Cunoști drumul vieții noastre, ca un soare luminându-l! 
  Ne-npresori pe dinainte, ne-nconjori pe dinapoi, 
  Și-Ți pui mâna părintească, iubitoare peste noi 
 
      O, ferice de poporul care astăzi Te alege 
      Dumnezeul mântuirii, Marele Păstor și Rege! 
      Da, ferice de poporul, peste care Tu pogori, 
      Peste care Duhul păcii, vine-n revărsat de zori!    
                                                                                                  AMIN!       
     

 

 
 
 
 

ADEVĂRATA LIBERTATE 
Ioan 8:32 

  În fiecare an națiunea americană își aduce aminte de jertfa și sacrificiul plătit ca să fie o țară 
liberă și prosperă.  În ziua de 4 Iulie 1776 a fost adoptată Declarația de Independență față de 
Regatul Unit al Marii Britanii dar și de dependență față de Dumnezeu.  Din acel moment, istoria 
acestei țări este o mărturie pentru lumea întreagă a ceea ce înseamnă să trăiețti cu adevărat 
în libertate și belșug.  Este încă o binecuvântare să trăiești în ”țara tuturor libertăților”.  Privind 
la acest eveniment, gândul meu se îndreaptă spre un alt fel de libertate.  Miliarde de oameni 
sunt robi ai păcatului și nu știu că pot să trăiască liberi.  Cum poți să beneficiezi de o libertate 
reală și ce înseamnă ea? 
   -  Ea are la bază o cunoaștere adevărată.  ”Veți cumoaște adevărul și adevărul vă va face 
slobozi” (liberi) a spus Domnul Isus (Ioan 8:32).  Nașterea din nou presupune cea mai înaltă 
formă de cunoaștere; mai mult decât cunoașterea academică, științifică.  Adevărul care te face 
liber este mai mult decât o ipoteză, teoremă sau axiomă: este o Persoană - Domnul Isus - Cel 
care a spus: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14:6).  Iată de ce pocăința este o 
experiență care înseamnă relație, nu religie.  Exact asta spune și Apostolul Pavel după ce își 
prezintă CV-ul în Filipeni 3:10: ”să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor 
Lui.”  Nu ești liber cu adevărat până nu-L cunoști pe El.  Iată de ce invitația noastră este să-l 
cauți și să-L cunoști pe Domnul Isus.  După ce l-ai întâlnit și l-ai acceptat în viața ta ca 
Mântuitor și Domn, trebuie să dovedești că ești liber cu adevărat.  Asta înseamnă că ai 
scăpat de robie și trăiești în fiecare zi în libertatea deplină pe care Ți-o oferă El.  În creștinismul 
autentic, acesta este modul de viață, traiul de fiecare zi al pocăitului.  ”Dacă trăim, pentru 
Domnul trăim” exclamă apostolul, iar apoi explică ce înseamnă a fi cu adevărat liber în Domnul 
Isus: ”Nici unul din noi nu trăiește pentru sine” (Rom. 14:7-8). Cum stau lucrurile în dreptul tău? 
Dar în casa ta?  
  Te întreb asta deoarece într-o zi  vom fi liberi în mod desăvârșit în glorie împreună cu sfinții 
și cu Fiul lui Dumenzeu.  Fi atent la perspectiva finală a unei vieți trăite într-o libertate 
autentică: ”când se va arăta El, vom fi ca El” (1 Ioan 3:2).  A mai rămas puțin până ”când de 
mână ne va lua/ și ne va duce în țara Sa/ O ce zi, ce glorioasă va fi” (Autor anonim).  
Provocarea de la sfârșit este cea transmisă de fratele Pavel galatenilor: ”Rămâneți dar tari, și 
nu vă plecați iarăși sub jugul robiei.” (Gal. 5:1),  Trăiește liber până la final, ca să ne bucurăm 
împreună cu El în glorie. Amin! 

Program de citire a Bibliei în luna Iulie: 
7/1- Psalmii 112-114              7/11-  Psalmii 148-150            7/21- Eclesiastul 1-3 
7/2- Psalmii 115-118              7/12- Proverbe 1-3                   7/22- Eclesiastul 4-6 
7/3- Psalmii 119                     7/13- Proverbe 4-7                   7/23- Eclesiastul 7-9 
7/4- Psalmii 120-123             7/1- Proverbe 8-11                    7/24- Eclesiastul 10-12 
7/5- Psalmii 124-128             7/15- Proverbe 12-14                7/25- Cânt. Cânt. 1-4 
7/6- Psalmii 129-132             7/16- Proverbe 15-18                7/26- Cânt. Cânt. 5-8 
7/7- Psalmii 133-136             7/17- Proverbe 19-21                7/27- Isaia 1-3 
7/8- Psalmii 137-139             7/18- Proverbe 22-24                7/28- Isaia 4-6 
7/9- Psalmii 140-144             7/19- Proverbe 25-28                7/29- Isaia 7-9 
7/10- Psalmii 145-147           7/20- Proverbe 29-31                7/30- Isaia 10-12 
                                                                                                  7/31- Isaia 13-15 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Iulie 
    - Doina Andronic                 - Filip Codrea                 - Florentina Lipan      
    - Aurel Belci                         - Laura Filip                   - Daniel Loznianu     
    - George Braica 

”Cel fără prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din Liban.” /Ps. 92:12/ 
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