
Decembrie 2014 

SALVARE 

MATURIZARE 

Şi Cuvântul S-a 
făcut trup şi a 
locuit printre noi, 
plin de har şi de 
adevăr. Şi noi am 
privit slava Lui, o 
slavă întocmai ca 
slava Singurului 
născut din Tatăl. 
                   Ioan 
1:12 

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: 
Wednsday 7:00 PM- Adults 
Sunday 10 AM - Discipleship  
  

- Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.        
- Dumnezeu există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 
- Domnul Isus este născut din Tatăl, prin fecioara Maria: 
Dumnezeu adevărat și om adevărat. 
- Domnul Isus a murit pe cruce, pentru păcatele noastre. 
- Oamenii  pot primi iertarea de păcate prin credința în jertfa Lui. 
- Toți oamenii vor învia și vor fi judecați, cei credincioși vor trăi 
veșnic împreună cu Dumnezeu, iar cei necredincioși departe de 
Dumnezeu, în iad. 
 

Situația financiară - luna Noembrie 2014 
Sold la 31 Octombrie 2014:  $157,815.53 
- Intrări luna Noembrie: $ 27,444.49 
- Ieșiri luna Noembrie: $ 17,068.75 
Sold la 30 Noembrie 2014: $168,191.27  
”Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu 
jertfe ca acestea Îi plac. ” (Evrei 13:16) 
    
 

NOI CREDEM CĂ: 
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Bine-ai venit Isuse! 
 

Bine-ai venit Isuse! 
Pe-al nostru vechi pământ, 
Te salutam cu toţii, 
Din noaptea de mormânt. 
 

Bine-ai venit Isuse! 
Ce mult te-am aşteptat, 
Ne închinăm doar Ţie, 
Sfânt Fiu de Împărat! 
 

Bine-ai venit Isuse! 
Ţi-urează şi păstorii 
Lăsând o clipă turma, 
S-anunţe muritorii. 
 

Bine-ai venit Isuse! 
Şopteşte-ncet Maria, 
Eşti unica speranţă, 
Cel aşteptat: Mesia! 
 

Bine-ai venit Isuse! 
Cu toţii Te-adorăm, 
Cu magii de departe 
Fiinţa Ţi-o predăm. 

 

Bine-ai venit Isuse, 
Rege dumnezeiesc, 
Din ieslea cea săracă 
Cu drag eu Te primesc! 
 

 
 

 

GÂNDIND LA ADVENT /Ioan 3:16/ 
Prima duminică din Decembrie a dat startul sezonului de Advent, cuvânt care înseamnă  ”sosire, 
venire.” Timpul acesta este o vreme de pregătire pentru sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Au 
inaugurat-o anticipat magazinele și mall-urile prin muzica, reclamele și mărfurile expuse. Dar esența 
sărbătorii nu are nimic de-a face cu businessul. Ea - sărbătoarea – aruncă o privire în urmă cu 
peste 2000 de ani la Betleem unde s-a născut pruncul Isus, Mântuitorul lumii dar scrutează și 
viitorul, provocându-ne să gândim la revenirea Domnului Isus ca Judecător. Când gândim la timpul 
de Advent, proclamăm întotdeauna aceste două adevăruri: ”Isus a venit” și ”El va reveni.” Între 
primul și cel de-al doilea eveniment se înșiruie în istorie generațiile de oameni, iar acum e rândul 
nostru să scriem istoria. Care trebuie să fie modul nostru de viață pentru a fi o mărturie reală a 
Domnului Isus? Privind ”în spatele cortinei,” ne întrebăm ce a gândit Dumnezeu să facă pentru a  
duce la bun sfârșit planul de salvare al omenirii de sub puterea păcatului și a morții? ”Versetul de 
aur” al Scripturii ne descoperă valorile pe care Dumnezeu le investește ”pentru ca oricine crede în 
El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”/Ioan 3:16/. Ele sunt: 
1. Planul. Adventul a fost planificat de Dumnezeu  din veșnicie: ”căci a binevoit să ne descopere 
taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi.” /Ef.1:9-10/ dar care a fost revelat 
doar la împlinirea vremurilor. Cum avea să rezolve Dumnezeu dreptatea Lui ca să salveze rasa 
umană, condamnată la moarte? Răspunsul avea să vină prin descoperirea panului Său veșnic: ”… 
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…” /Ioan 3:16/. Fantastic! Dragostea lui Dumnezeu a 
satisfăcut dreptatea Lui! Acesta este planul care lucrează perfect și azi! M-aș bucura să încerci și 
să vezi că se verifică 100%.  
2. Pruncul. Planul lui Dumnezeu trebuia pus în aplicare dar dilema era că nu oricine putea să o 
facă. Era nevoie de o ființă fără păcat și Dumnezeu când a conceput planul de salvare al omenirii a 
stabilit și cine va fi Cel care va plăti prețul: “a dat pe singurul Lui Fiu” /Ioan 3:16/. Un singur Fiu a 
avut Dumnezeu și pe Acesta L-a făcut misionar. Și ca toate acestea să se întâmple a fost nevoie ca 
Fiul lui Dumnezeu să intre în spațiu și timp ca un prunc într-o iesle în Betleemul din Iudeea. Iar asta 
se numește Advent. Este sărbătoarea adevărată de care ar trebui să te bucuri.  
3. Perspectiva. Este dincolo de înțelegerea noastră: ”oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică.” /Ioan 3:16/. ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” – basmul lui Petre 
Ispirescu – e marea realitate în Domnul Isus. Aleluiaaaaaaa! Aceasta te așteaptă și pe tine dragul 
meu. Trebuie doar să fii sincer și să recunoști că ești păcătos, iar apoi să-ți deschizi inima ca să-L 
primești pe Fiul lui Dumnezeu în viața ta și să mergi pe urmele Lui până la sfârșit. Asta se numește 
pocăință. E tot ce trebuie să faci. Dar e urgent și trebuie făcut azi. Mâine s-ar putea să fie prea 
târziu. Cel ce s-a născut la Betleem va reveni curând! Este sigur! Iată de ce te aștept și eu  să vii 
dar – mai ales – te așteaptă El! Numai așa poți avea SĂRBĂTORI FERICITE cu adevărat. 

Program de citire a Bibliei în luna Decembrie: 
12/1-Galateni cap. 1-3             12/11 -  2 Timotei  cap. 1-4        12/21- 1 Petru cap. 3-5 
12/2- Galateni cap. 4-6           12/12 - Tit  cap. 1-3                     12/22- 2 Petru  cap. 1-3  
12/3- Efeseni cap. 1-3             12/13 - Filimon                            12/23- 1 Ioan  cap. 1-2   
12/4- Efeseni cap. 4-6             12/14- Evrei cap. 1-4                  12/24- 1 Ioan  cap. 3-5 
12/5- Filipeni cap. 1-4              12/15- Evrei ca. 5-7                    12/25- 2,3 Ioan, Iuda  
12/6- Coloseni cap. 1-4           12/16- Evrei  cap. 8-10                12/26- Apoc.. cap. 1-3                      
12/7- 1 Tesal. cap. 1-5            12/17 - Evrei  cap. 11-13             12/27 - Apoc. cap. 4-8  
12/8- 2 Tesal. cap. 1-3            12/18 - Iacov cap. 1-2                 12/28 Apoc. cap. 9-12   
12/9- 1 Timotei cap. 1-3          12/19 - Iacov cap. 3-5                 12/29-  Apoc. cap. 13-15  
12/10- 1 Timotei  cap.4-6        12/20 - 1 Petru  cap. 1-2             12/30- Apoc. cap 16-18 
                                                                                                   12/31-  Apoc. cap. 19-22                                                                                         

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Decembrie: 
- Emanuel Belci          - Miriam Filip                 - Eta Munteanu                - Estera Stancu  
- Felicia Bruțiu            - Julia Hreniuc               - Claudia Reștea              - Ștefan Tot 
- Gelu Dubei               - Dinu Leonte                 - Adi Stan                        - Teofil Vancea 
”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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