
                                                                                                                             

                                                                                                                                       

Noiembrie 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

"Din mijlocul lor se vor 
înălţa mulţumiri şi 
strigăte de bucurie; îi 
voi înmulţi, şi nu se vor 
împuţina; îi voi cinsti, şi 
nu vor fi dispreţuiţi.  
              Ieremia 30:19 

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 10AM & 6PM  
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CHURCH ACTIVITIES: 

YOUTH - Thursday 7PM - 8PM 
SMALL GROUPS: 
Wednesday 7:00 PM- Adults 
Sunday 10 AM - Discipleship  
  
 

        - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGACIUNE 
        - EVANGHELIZARE   
 
Situația financiară - luna Octombrie 2014 
Sold la 30 Septembrie 2014:  $145,386.86 
- Intrări luna Octombrie: $ 20,046.76 
- Ieșiri luna Octombrie: $ 7,618.09 
Sold la 30 Octombrie 2014: $ 157,815.53 
”Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe 
ca acestea Îi plac. ” (Evrei 13:16) 
    
Anunț: Sora Ileana Peia a depus cerere pentru a deveni membră 
a bisericii și a parcurs fazele a, b și c din Anexa 3 din Constituția 
NLRC.         
 
 

STÂLPII BISERICII: 
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Îti aducem multumire 
De:Valentin Popovici 

 
Îți aducem mulțumire, Doamne, pentru-a Ta-ndurare, 
Pentru nopțile de beznă, pentru zilele cu soare, 
Pentru pâinea de pe masă și bucatele bogate, 
Pentru darurile multe pe cărare presărate. 

 
 Îți aducem mulțumire, Ție, Cel din veșnicie, 

Pentru pacea minunată din a Ta Împărăție; 
Pentru blânda-Ți mângâiere ce ne-o dai la vreo răscruce 
Când pe umeri ne apasă noduroasă greaua cruce. 
 

Și Îți mulțumim, Isuse, că în sfintele-Ți cuvinte 
Ne-ai lăsat puterea vieții ca să mergem înainte. 
Vrerea Ta plăcută, bună, nimeni n-o poate răpune, 
Toate se-mplinesc la vreme dup-a Ta înțelepciune  
 

Îți mai mulțumim, O Doamne pentru culmile-nsorite, 
Cu întinse orizonturi de nădejdi nemărginite; 
Dar Îți mulțumim și pentru noaptea când s-a stins deodată, 
Steaua ultimei speranțe de pe bolta-ntunecată. 
 

Îți aducem mulțumire pentru tot belșugul mare 
Ce coboară de la Tine ca o ploaie pe ogoare; 
Și tot mulțumiri Ți-aducem când n-avem nimic pe masă 
Și când ne încerci credința, și puterile ne lasă. 
 

Îți aducem mulțumire când iubirea-Ți nesecată 
Ne îndeasă-n saci belșugul cu măsură clătinată, 
Dar și-atunci când stăm de veghe și ne arde așteptarea, 
Tot în cinstea Ta, Isuse, noi Îți înălțăm cântarea,  

 

 
 

 

Mulțumiți lui Dumnezeu totdeauna  1 Tesaloniceni 5:18 
  În anul 1789,  primul președinte al națiunii americane, punea ziua de 26 Noiembrie deoparte 
ca zi a mulțumirii, proclamând: “Este datoria tuturor națiunilor să recunoască providența 
Atotputernicului Dumnezeu, să facă voia Lui, să fie recunoscători pentru binecuvântările Lui 
și, în smerenie, să implore protecția, ajutorul și favorul divin.” 
   Cineva a spus “dintre toate lucrurile mari pe care America le-a dat lumii, nimic nu este mai 
bun decât sărbătoarea inițiată pentru simplul motiv de a spune lui Dumnezeu “Mulțumesc.”  Se 
pare însă că intenția originală s-a pierdut în mirosurile mesei de îmbuibare în mijlocul căreia 
tronează curcanul, în fierberea materialistă a “vinerii negre” sau în nerăbdarea mercantilă a 
deschiderii sezonului de cumpărături.     
   Copii lui Dumnezeu vor recăpăta atitudinea de mulțumire față de Tatăl Ceresc atunci când 
vor înțelege câteva adevăruri despre mulțumire: 
1. Atitudinea mulțumitoare este așteptată de Dumnezeu în fiecare zi.     
Răspunsul Domnului Isus la strigătul de mulțumire al leprosului vindecat arată ca mulțumirea 
era asteptată, și, mai important, că era sinonimă cu slava datorată și dată lui Dumnezeu (Luca 
17:15-18).  Providența și harul divin s-au manifestat prin mântuirea sufletului nostru și se 
descoperă zilnic în viața noastră.  Urmează ca zilnic gândurile noastre de recunoștință și 
gratitudine trebuie să se inalțe spre El.  Asaf si fratii lui, încheie cântarea de laudă astfel: 
“Mulțumiți Domnului căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac” (1 Cronici 16:34) 
2. Atitudinea mulțumitoare nu este înnăscută sau moștenită, ci se învață. 
Oare câți dintre cei zece leproși vindecați de Isus erau din poporul Israel?  Cel care mulțumește 
era samaritean (Luca 17:16).   Dicționarul limbii române are urmatoarea explicație: 
“mulțumitor = (astăzi rar) cel care exprimă sau păstrează recunoștința.”   Ca mulțumirea să nu 
fie rară, să ne oprim cel puțin odată pe zi, în fiecare zi, să ne gândim la o persoană care ne-a 
încurajat, ne-a ajutat, ne-a mustrat în dragoste.  În zorii zilei, odată cu primul pas, să spunem 
“Mulțumesc Iehova Iire” pentru mântuire, suflare, odihnă, lumină, grai, familie și frați… 
3. Atitudinea mulțumitoare face bine sufletului și ne ajută să trăim din plin. 
Leprosul s-a întors să mulțumească pentru vindecarea trupului și a primit, pe deasupra, 
vindecarea sufletului.  Isus i-a zis “Scoală-te și pleacă; credința ta te-a mântuit” (Luca 17:19).  
Cuvântul spune că “cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat” (Proverbe 15:15).  Cel care 
vine în fața lui Dumnezeu cu “cereri și mulțumiri” are o viață umplută de pace (Filipeni 4:6,7).     
   Haideți să fim în același gând cu George Washington spunând și noi în cuvinte și fapte, nu 
numai de ziua mulțumirii, ci în fiecare zi  “…toți în unitate și smerenie, să aducem mulțumire 
lui Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă, pentru protecția acestei țări și pentru multele și 
feluritele favoruri pe care a binevoit să le reverse peste noi.” 
 

Program de citire a Bibliei în luna Noembrie: 
11/1- Luca cap. 22-24     11/12 -  Fapte cap. 10-12       11/21- Romani cap. 9-11 
11/2- Ioan cap. 1-3          11/13 -  Fapte cap. 13-14      11/22- Romani cap. 12-16 
11/3- Ioan cap. 4-6         11/14 - Fapte cap. 15-16        11/23- 1 Corinteni cap. 1-4   
11/4- Ioan cap. 7-10       11/14-  Fapte cap. 17-18      11/24- 1 Corinteni cap. 5-8 
11/5- Ioan cap. 11-13     11/15- Fapte cap. 19-21       11/25- 1 Corinteni cap. 9-12  
11/6- Ioan cap. 14-17     11/16- Fapte cap. 22-24      11/26- 1 Corinteni cap. 13-16                     
11/7- Ioan cap. 18-21    11/1 - Fapte cap. 25-26        11/27 - 2 Corinteni cap. 1-3 
11/8- Fapte cap. 1-2      11/18 - Fapte cap. 27-28      11/28- 2 Corinteni cap. 4-6   
11/9- Fapte cap. 3-5      11/19 - Romani cap. 1-4       11/29- 2 Corinteni cap. 7-9  
11/10- Fapte cap. 6-9    11/20 - Romani cap. 5-8      11/30- 2 Corinteni cap. 10-13                                                                                           

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Noembrie: 
- Sabin Dican                                                         - Mircea Moț 
- Ilie Hreniuc                                                         - Laura Reguș 
- Lidia Hreniuc                                                      - Valentin Simion  
- Maria Loznianu                                                  - Draghița Suru  
„Domnul să vă binecuvânteze şi să vă păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste 
voi şi să Se îndure de voi! (Numeri 6:24-25)                                                                         
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