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Ianuarie 2015 

SALVARE 

MATURIZARE 

Căci Eu ştiu 
gândurile pe care 
le am cu privire la 
voi, zice Domnul, 
gânduri de pace, şi 
nu de nenorocire, 
ca să vă dau un 
viitor şi o nădejde.    
           Ieremia 
29:11                                                                                    

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 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 Decembrie 
2014 
                  Sold la 30 Noembrie 2014:  $168,191.27  
              - Intrări luna Decembrie: $ 30,686.06 
              - Ieșiri luna Decembrie: $ 19,452.01 
              Sold la 31 Decembrie 2014: $179,425.32 
„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) 
    

NOI CREDEM CĂ: 
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Fă-ți timp 
De Traian Dorz 

În trecerea grăbită prin lume către veci, 
Fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci! 
Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând, 
Fă-ți timp să poți, cu mila, să le alini, trecând. 
 

Fă-ți timp pentru-adevăruri și adânciri în vis, 
Fă-ți timp pentru cântare cu sufletul deschis, 
Fă-ți timp să vezi pădurea, s-asculți lâng-un izvor, 
Fă-ți timp s-auzi ce spune o floare, un cocor. 
 

Fă-ți timp s-aștepți din urmă când mergi cu slăbănogi, 
Fă-ți timp pe-un munte, seara, stând singur sâ te rogi, 
Fă-ți timp să stai cu mama și tatăl tău bătrâni, 
Fă-ți timp de-o vorbă bună și-o coajă pentru câini. 

 

Fă-ți timp să stai aproape de cei iubiți, voios, 
Fă-ți timp să fii și-al casei în slujba lui Cristos, 
Fă-ți timp să guști frumsețea din tot ce e curat, 
Fă-ți timp, căci ești de taine și lumi înconjurat. 
 

Fă-ți timp de rugăciune,de post și meditări, 
Fă-ți timp de cercetarea de frați și de-adunări, 
Fă-ți timp și-adună-ți zilnic din toate câte-un pic, 
Fă-ți timp, căci viața trece și când nu faci nimic. 

 

Fă-ți timp lângă Cuvântul lui Dumnezeu să stai, 
Fă-ți timp, căci toate-acestea au pentru tine-un grai, 
Fă-ți timp s-asculți la toate, din toate să înveți, 
Fă-ți timp să dai vieții și morții tale preț. 
 

Fă-ți timp acum, că-n urmă zadarnic ai să plângi; 
Comoara risipită a vieții n-o mai strângi. 

 
Dorim tuturor membrilor bisericii NLRC, precum și tuturor 

prietenilor și cititorilor Buletinului Bisericii, Un An Nou încununat 
cu infinite desfătări Cereşti, binecuvântări și împliniri spirituale și 
materiale, sănătate, și o umblare în lumina și prezența Domnului. 

La Multi Ani ! 

 

O singură dorinţă pentru 2015 - Evrei 11:1 
  Începutul de an este un moment încărcat de optimism, când mulţi dintre noi ne facem 
promisiuni legate de ceea ce vom face în lunile care ne stau în faţă; problema este că, de 
obicei, abandonăm aceste promisiuni undeva prin a doua săptămână din luna Ianuarie! Ne 
spunem că vom face tot felul de lucruri care să ne ajute să creştem pe plan fizic şi 
spiritual, însă oricât de măreţe ar fi aceste idealuri, le abandonam repede. 
  Aş dori să vă lansez un gând, o provocare şi anume să ne stabilim doar o promisiune pe 
care să putem fi în stare să ne-o amintim si să o punem în practică şi anume: să umblăm 
prin credinţă! Anul 2015 să fie anul în care, ca şi copii ai lui Dumnezeu, ca şi biserică, să 
dorim să umblăm mai mult prin credinţă.   
  Cred că cea mai clară și cuprinzătoare definiție a credintei este cea din Evrei 11:1 ,,Şi 
credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare 
despre lucrurile cari nu se văd."  Pe cât de provocatoare poate fi credința, pe atât de 
esențială este în viața credinciosului.  Potrivit versetului 6 din Evrei 11, relația cu 
Dumnezeu are la baza credința, iar Domnul nu percepe  relația cu El dacă nu este 
întemeiată pe aceasta.  Interesant este că tot în acelaşi capitol din Evrei ne este prezentată 
o lista de persoane, oameni ca și noi, care au crezut, dar mai ales ce a implicat lucrul 
acesta și cum au fost răsplătiți de Domnul.  Unul dintre cei amintiţi este Noe.  Despre el 
Biblia spune în Genesa 6:9 că ,,era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: 
Noe umbla cu Dumnezeu."  Vedeţi, a avea credință înseamnă a avea curajul de a fi diferit 
în generatia ta, a fi curat, sfânt, a nu urma cursul lumii, ci a urma modul de viață cerut de 
Dumnezeu.  Când umbli cu El, nu poţi umbla cu lumea și invers, însă cel mai important 
lucru este acela că atunci când decizi să întorci spatele lumii, vei începe sa umbli cu 
Dumnezeu.  Dupa ce a trecut primul test, acela al trăirii unei vieți neprihănite, Domnul 
Dumnezeu îi lansează adevăratul test pentru credință: să construiască o arcă dupa un 
design făcut de Creatorul.  Măcar de ar fi știut cum arăta o barca.  I se cere sa facă o 
carapace de lemn care să plutească, într-o vreme în care nu căzuse un strop de apă din cer 
de când apăruse omul pe pământ.  Cea mai grea parte însă în situația aceasta a fost să 
îndure presiunea, batjocurile oamenilor care probabil îl considerau nebun să asculte de o 
voce ce i-a vorbit într-o noapte. Uneori Dumnezeu ne pune credința la încercare cerându-
ne să facem lucruri care în ochii lumii sunt o nebunie: să renunți la anumite obiceuiri 
păcătoase care în ochii prietenilor sunt sănătoase, să ajuți oameni lipsiţi de ajutor, oameni care 
în ochii colegilor nu merită mila nimănui, să începi o nouă slujire în biserică.  Vă îndemn să mergem 
prin credinţă anul acesta şi să ne punem viaţa, energia, resursele şi timpul la dispozia Lui.  
  Fie ca anul acesta să creştem mai mult în cunoaşterea Lui, să stăm mai mult lângă El şi să primim 
provocările Sale pentru că numai cine umbla pe calea credinţei sfârşeşte în braţele Tatălui. 

Program de citire a Bibliei în luna Ianuarie: 
1/1- Geneza  cap. 1-2                1/11 -  Geneza  cap. 33-36           1/21- Exodul cap. 18-20 
1/2- Geneza  cap. 3-5                1/12 - Geneza  cap. 37-39            1/22- Exodul cap. 21-24 
1/3- Geneza  cap. 6-9                1/13 - Geneza  cap. 40-42            1/23- Exodul cap. 25-27   
1/4- Geneza  cap. 10-11            1/14- Geneza  cap. 43-46             1/24- Exodul cap. 28-31 
1/5- Geneza  cap. 12-15            1/15- Geneza  cap. 47-50             1/25- Exodul cap.32-34 
1/6-. Geneza  cap. 16-19           1/16- Exodul cap. 1-4                   1/26- Exodul cap. 35-37                  
1/7- Geneza  cap. 20-22            1/17 - Exodul cap. 5-7                  1/27 - Exodul cap.38-40 
1/8-  Geneza  cap. 23-26           1/18 - Exodul cap. 8-10                1/28 - Levetic cap. 1-4 
1/9- Geneza  cap. 27-29            1/19 - Exodul cap. 11-13              1/29-  Levetic cap. 5-7  
1/10- Geneza  cap. 30-32          1/20 - Exodul cap.. 14-17            1/30- Levetic cap. 8-10 
                                                                                                       1/31-  Levetic cap. 11-13 

Membrii bisericii născuți în luna Ianuarie: 
        Simion Andronic;              Lidia Hreniuc;                      Mihai Reguș; 
        Cristian Chera;                 Andreea Reguș,                  Ana Sârbu-Irimia 
”Cel ce se încrede în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui. ”    (Psalmul 32:10/b) 
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