
                                                                                                                             

                                                                                                                                       

Octombrie 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

"Cel ce dă sămânţă 
semănătorului şi 
pâine pentru hrană” 
vă va da şi vă va 
înmulţi şi vouă 
sămânţa de semănat 
şi va face să crească 
roadele neprihănirii 
voastre” 
       2 Corinteni 9:10 

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 Septembrie 
2014 
Sold la 31 August 2014:  $144,160.41 
- Intrări luna Septembrie: $15,087.85 
- Ieșiri luna Septembrie: $13,861.40 
Sold la 30 Septembrie 2014: $145,386.86 
 
”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.canstockphoto.com/file_view.php?id=13062176


                                                                                                                            
 
 
 

 
DUCEȚI-VĂ ȘI VOI  

De: Simion Cure 
  Holdele de aur, seceriș așteaptă, 
  Iar Stăpânu-ntreabă: ”Unde-s lucrătorii?” 
  Sus la muncă sfântă, fecioară-nțeleaptă, 
  Ziua răsplătirii își arată zorii. 
 
      Lacrima și crucea să nu te-nspăimânte, 
     Toți secerătorii semănând au plâns, 
     Dar Stăpânul holdei I-a făcut să cânte 
     Cântece de slavă, snopii când i-au strâns.    
 
  Soarele apune și-n curând e seară, 
  După deal apare mândra lună plină. 
  Și Stăpânul holdei o să vină iară, 
  Toți secerătorii să Și-I ia la cină. 
 
      Nu poți lucru mare? Fă un lucru mic. 
     Un ulcior cu apă, celor osteniți 
     Mergi și-adună-n grabă spice, spic cu spic, 
     Și la cină  fi-vei între cei poftiți. 
 
  Fecioară-nțeleaptă, să nu-ți pierzi răbdarea! 
  Strigă-L una-ntruna, cheamă-L ca să vie 
  C-a-nfrunzit smochinul și-și arată floarea 
  Iar vierii harnici toți muncesc în vie.   
 
  

 
 
 
 

Dumnezeu - susținătorul vieții  (Psalmul 65:9-13) 
  Mărturiile care certifică suveranitatea lui Dumnezeu asupra creaţiei sunt: actul creaţiei, 
guvernarea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru 
întreaga existenţă. Dacă actul creaţiei a fost încheiat în şase zile (Geneza 1:1-31), stăpânirea lui 
Dumnezeu asupra creaţiei si purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga existenţă sunt 
veşnice. Pentru cei ce au ochi să vadă, roadele pomilor, recoltele de grâu, porumb și celelalte 
plante care culese și prelucrate de om devin resurse pentru a întreține viața miliardelor de 
oameni de pe glob, sunt toate binecuvântări primite din mâna lui Dumnezeu Tatăl, care a creat 
și poartă de grijă în mod minunat creaturilor Sale.  Dacă secretul vieții e în EL, tot așa, secretul 
susținerii prin hrana de toate zilele e tot în EL.      
  Lecția recoltei, din Psalmul 65 ne învață câteva lucruri pe care să le practicăm în viață: 
1) Recunoașterea guvernării lui Dumnezeu asupra naturii (v. 9-10). Dumnezeu 
”cercetează pământul” cu înțelesul de purtare de grijă necontenită asupra a ceea ce se întâmplă 
pe această planetă.  El nu a creat pământul și l-a lăsat la voia întâmplării oarbe, așa cum susțin 
evoluționiștii, ci conduce fenomenele naturale în așa fel ca toate creaturile Sale să aibă toate 
cele necesare existenței lor.  ”Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug; ... îl umpli de bogăţii şi de 
râuri;... Tu le dai grâu...; îi uzi brazdele... şi-i binecuvântezi răsadul.”  Recunoști intervenția și 
lucrarea lui Dumnezeu în fiecare picătură de plaoie, în razele soarelui, în aerul care dă oxigenul 
susținerii vieții pe planetă, și fac câmpiile să rodească? 
2) Mulțumire și adorare (v. 11) ”Încununezi anul cu bunătăţile Tale...”. Pentru că și în acest 
an câmpurile au rodit și animalele au avut hrana necesară pentru a produce, dacă avem 
”bunătăți” a le pune pe masă la dejun, prânz și cină (și nu numai) asta ne îndeamnă la 
mulțumire și adorare pentru Dumnezeul care ne poartă de grijă.           
3). Cooperare  Dumnezeu udă brazdele și le moaie cu plaoia lui, dar brazdele trebuiesc făcute 
de fermier.  Dumnezeu binecuvintează răsadul și-l crește cu soarele, aerul și ploaia Lui, dar 
oamenii trebuie să-l semene, să-l sape și apoi să strângă, să depoziteze și să prelucreze 
recoltele.  Oamenii care au lucrat și anul acesta pe ogoare au cooperat cu Dumnezeu pentru ca 
noi să avem belșug de bunătăți; să mulțumim lui Dumnezeu și pentru ei și să fim onorați pentru 
faptul că Dumnezeul Atotputernic ne face să fim conlucrători cu El. 
  În luna Octombrie, creștinii sărbătoresc ”Ziua Recoltelor” zi în care îi mulțumesc și-L 
onorează pe Dumnezeu pentru recoltele care ne dau pâinea cea de toate zilele, care numai prin 
grija Lui o putem avea. Să fim și noi, la NLRC, mulțumitori Tatălui milostiv și să aducem 
lauda buzelor noastre pentru recoltele și bunătățile pe care ni le-a dat și în acest an. 

 
Program de citire a Bibliei în luna Octombrie: 

10/1- Obadia/Iona             10/11 - Zaharia cap. 11--14    10/21- Marcu  cap. 1-3 
10/2-Mica cap. 1-4            10/12 - Maleahi cap. 1-4         10/22- Marcu  cap. 4-6 
10/3-Mica cap. 5-7            10/13 - Matei cap. 1-4             10/23-  Marcu  cap. 7-10 
10/4- Naum  cap. 1-3         10/14 - Matei cap. 5-7            10/24- Marcu cap. 11-13 
10/5- Habacuc cap. 1-3     10/15 - Matei cap. 8-11          10/25- Marcu  cap. 14-16 
10/6- Țefania cap. 1-3       10/16 - Matei cap. 12-15        10/26- Luca  cap. 1-3 
10/7- Hagai cap. 1-2         10/17- Matei cap. 16-19         10/27- Luca  cap. 4-6 
10/8- Zaharia cap. 1-2      10/18 - Matei cap. 20-22        10/28- Luca  cap. 7-9 
10/9- Zaharia cap.3-6       10/19 - Matei cap. 23-25        10/29- Luca  cap. 10-13  
10/10-Zaharia cap.7-10    10/20 -  Matei cap. 26-28       10/30- Luca  cap. 14-17 
                                                                                          10/31 - Luca cap. 18-21                                                                                       
Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Octombrie: 
 
 - Elizabeth Andronic                                - Cornelia Neagoe 
 - Onița Braica                                           - Maria - Cornelia Reguș 
 - Irina Hreniuc                                         - Ramona Sârbu 
 - Leonida-Rodica Khouri                         - Petru Simion  
”Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred 
în El.” (Naum 1:7)                                                                                     
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