
                                                                                              

Septembrie 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

"Căci noi suntem 
împreună-
lucrători cu 
Dumnezeu. Voi 
sunteţi ogorul lui 
Dumnezeu, 
clădirea lui 
Dumnezeu" 
 
1 Corinteni 3:9 
 

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 
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  SERVICIILE DE  ÎNCHINARE: 
 
  Joi 7 PM  
  DUMINICĂ 10AM & 6PM  

E 
                  
 
 
 
 
 
 
 

CHURCH ACTIVITIES: 

YOUTH - Thursday 7:00PM 
SMALL GROUPS: 
Wednesday 7:00 PM- Adults 
Sunday 10 AM - Discipleship  
  
 

      SCRIPTURA 
        ADORARE   
        RUGACIUNE 
        EVANGHELIZARE   
 
Situația financiară - luna August 2014 
 
Sold la 31 Iulie 2014:  $140,113.94 
- Intrări luna August: $14,505.58 
- Ieșiri luna August: $10,459.11 
Sold la 31 August 2014: $144,160.41 
 
”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: Următorii frați și surori au depus cereri pentru a 
deveni membrii bisericii și au parcurs fazele a, b și c din 
Anexa 3 din Constituția NLRC: familia Bahnean Gheorghe și 
Maria, familia Negoiță Constantin și Maria, familia Suru 
Borislav și Draghița.                                                                                                     
 
 

STÂLPII BISERICII: 

 
 

http://www.clipartguide.com/_pages/0511-1004-1717-1352.html


                                                                                                                            
 
 
 

Ce-ai semănat 
De Valentin Popovici   

     Ce-ai semănat cu lacrimi, 
     Ai să culegi cântând, 
     Oricât de lung e drumul, 
     Se va sfârși-n curând. 
                                               
   Nu plânge după anii 
   Ce trec şi nu mai vin, 
   Fii răbdător în chinuri, 
   Nu-i cerul tot senin.  
 
     Alege din durere 
     Adâncul ei folos, 
     Tărie-ţi dă privirea 
     Răbdării lui Hristos 
 
   Nu piere niciodată 
   Un bine semănat, 
   Când mai în lipsă fi-vei, 
   Tu vei primi ce-ai dat. 
 
     Nu piere adevărul 
     Mărturisit şi viu, 
     El nu e niciodată 
     Zadarnic şi târziu. 
 
   Nici plânsul rugăciunii, 
   Nici micul milei dar, 
   Nici grija dusă-n taină, 
   Nimic nu-i în zadar. 
 
     Ce-ai semănat cu lacrimi, 
     Ai să culegi cântând, 
     Oricât de lung e drumul, 
     Sfârşi-se-va-n curând. 
 
   Căci orice bob rodeşte 
   Şi-n tot ce vine-i rând, 
   Ce-ai semănat cu lacrimi, 
   Ai să culegi cântând. 

 

 

CU CINE SEMENI?  Gal. 4:19 
Ne uităm adesea la copii și ne dăm seama că seamănă cu mama sau cu tatăl lor.  Când copiii 
devin mari, unii,  vor să semene cu persoanele pe care le admiră cel mai mult și își iau modele 
din lumea celebrităților, căutând să-i copieze.  Tu cu cine semeni?  Te asemeni cu cei pe care-i 
admiri, cu cei care au valoare în ochii tăi și pentru care cheltuiești timp și bani. 
Biblia spune în Gal.4:19:  "Copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va 
lua Cristos chip în voi !".  Aici Pavel, apostolul Domnului, arată trei condiții necesare pentru a 
ne asemăna cu Cristos: 
   1. -  "Copilașii mei...."  credincioșii sunt identificați aici cu niște copilași. Normal pentru 
copii este să crească.  Oricât de drăguț e copilul, nu vrem să ramână mic, ci să crească.  Tot așa 
este și în viața spirituală; la început, când ne naștem din nou, suntem "copii în Cristos", dar 
trebuie să CREȘTEM.  Prima condiție a asemănării noastre cu Cristos, este CREȘTEREA. 
Efes.4:15: "Ci credincioși adevărului, în dragoste, să CREȘTEM în toate privințele, ca să 
ajungem la CEL ce este CAPUL, CRISTOS." 
 2. - "...pentru care iarași simt durerile nașterii...".  Creșterea nu se întâmplă instantaneu, ci e 
un PROCES neplăcut, care cere timp, efort, disciplină și renunțare, dar care are ca urmare o 
mare satisfacție: omul matur. 
În viața spirituală a credinciosului e tot așa, creșterea e un PROCES.  Procesul creșterii cere 
timp sacrificat pentru citirea Cuvântului și studiului individual, cere efort pentru memorarea 
Cuvântului, diciplină în ascultarea Cuvântului și renunțare la voința proprie pentru a împlini 
Cuvântul. 
2 Cor. 3:18 "Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem 
SCHIMBAȚI în același chip al LUI, din slavă în slavă, prin DUHUL DOMNULUI." 
 3. - "...până ce va lua CRISTOS chip în voi!".  Părinții acceptă toate neajunsurile procesului 
creșterii copilului ca să-l vadă devenind om mare.  Tot așa, scopul procesului creșterii 
spirituale a credinciosului, este să devenim oameni maturi, să ne asemănăm cu CRISTOS. 
Standardul maturității creștine e CRISTOS.  Cristos e dragoste, bucurie, pace, rabdare, 
bunătate, sfințenie.  Seamăn cu El dacă am și eu aceste virtuți biblice. 
Rom. 8:29 "Caci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie 
ASEMENEA CHIPULUI FIULUI SĂU, pentruca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți 
frați." 
 Vrei ca de azi să începi să semeni tot mai mult cu Isus?  La NLRC ești ajutat să CREȘTI 
SPIRITUAL în conformitate cu Cuvântul, pentruca în fiecare zi să semeni tot mai mult cu 
DOMNUL ISUS CRISTOS.  Daca vrei într-adevăr lucrul acesta, cercetează Biblia cu 
perseverență, vino cu regularitate la serviciile divine ale bisericii ca să asculți Cuvântul și fi 
parte din familia bisericii, înscriindu-te la una din grupele bisericii.                                                                              
                                                       

Program de citire a Bibliei în luna Septembrie: 
9/1- Ieremia cap. 47-49       9/11- Ezechiel cap. 25-27        9/21- Daniel cap.7-9 
9/2- Ieremia cap. 50-52       9/12- Ezechiel cap. 28-30        9/22- Daniel cap. 10-12 
9/3- Plângeri cap. 1-5         9/13- Ezechiel cap. 31-33         9/23- Osea cap. 1-4 
9/4- Ezechiel cap. 1-3          9/14- Ezechiel cap. 34-36        9/24- Osea cap. 5-7  
9/5- Ezechiel cap. 4-7          9/15- Ezechiel cap. 37-39        9/25- Osea cap. 8-10 
9/6- Ezechiel cap. 8-11        9/16- Ezechiel cap. 40-42        9/26- Osea cap. 11-14 
9/7- Ezechiel cap. 12-14      9/17- Ezechiel cap. 43-45        9/27- Ioel cap. 1-3 
9/8- Ezechiel cap.15-18       9/18- Ezechiel cap. 46-48        9/28- Amos cap. 1-3 
9/9- Ezechiel cap.19-21       9/19- Daniel cap. 1-3              9/29- Amos cap. 4-6  
9/10- Ezechiel cap.22-24     9/20- Daniel cap. 4-6              9/30- Amos cap. 7-9 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Septembrie: 
- Florica Arcan         - Cristian Codrea            - Cecilia Mitroi         - Stephanie Stancu 
- Iosefina Belci          - Gabriela Codrea          - Elena Moldovan     - Monica Vancea 
- Adeline Braica        - Bianca Filip                  - Dorin Popa            - Nicolae Vancea 
- Alina Chera            - Cornelia Irimiciuc      - Timotei Stancu                      
”Tu, care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului” (Isaia 26:7/b)   
 

 

http://www.resursecrestine.ro/poezii/index-autori/valentin-popovici
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