
Februarie 2015 

SALVARE 

MATURIZARE 

  ”Fiindcă aţi fost născuţi 
din nou nu dintr-o 
sămânţă care poate 
putrezi, ci dintr-una care 
nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, 
care este viu şi care 
rămâne în veac.”  
        /1 Petru 1:23/ 
 

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 - Thursday 6:30- 8:30pm 
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 Ianuarie 2015 
              Sold la 31 Decembrie 2014: $179,425.32  
               - Intrări luna Ianuarie: $ 15,905.35 
               - Ieșiri luna Ianuarie: $ 16,783.75 
              Sold la 31 Ianuarie 2015: 178,546.92 
”„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)                                                                                                                
 
Anunț: Sora Sorina Hreniuc a depus cerere pentru a deveni membră a 
bisericii și a parcurs fazele a, b și c din Anexa 3 din Constituția NLRC.         
 
    
 

NOI CREDEM CĂ: 

 
 

https://www.google.ro/search?q=imagini+cu+biblia+deschisa&biw=1138&bih=487&tbm=isch&imgil=tf3vg3DjDZcmCM%253A%253BqMdcnr2o1XCdgM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.insulaekklesia.ro%25252Fcitate-maxime-si-cugetari%25252Fcitate-despre-biblie%25252F&source=iu&pf=m&fir=tf3vg3DjDZcmCM%253A%252CqMdcnr2o1XCdgM%252C_&usg=__laADLId4ES6qvmoLZJGnGyA0y3k%3D
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.insulaekklesia.ro%2Fcitate-maxime-si-cugetari%2Fcitate-despre-biblie%2F&ei=LZSlVJ6DCM3WoATv_YKoAQ&bvm=bv.82001339,d.cGU&psig=AFQjCNENhR6TfhhyPxct1v4a7bwsbfY9sg&ust=1420223917167972
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BIBLIA 

Petru Dugulescu 
 

Din mii și miliarde de volume, / Din tot ce oamenii au scris cândva, 
Mai scumpă decât orișice pe lume, / E cartea vieții, sfântă, Biblia. 

 
Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, / Prin ea cunoaștem tot ce a făcut; 

În ea se oglindește viitorul /Și sutele de veacuri ce-au trecut. 
 

Prin ea vorbește Domnul omenirii / Și-i spune să se-ntoarcă din păcat. 
Din ea țâșnesc izvoarele iubirii / Și Sângele ce ne-a răscumpărat! 

 
Ea nu-i o carte ca și celelalte, / Ea e Cuvântul Celui veșnic Sfânt, 

E taina lucrurilor preaînalte, / Ce a lăsat-o Domnul pe pământ. 
 

Și cartea-asta plină de-ndurare / Îmi spune mie că sunt păcătos, 
Că eu eram sortit pentru pierzare / Însă în locul meu  muri Hristos... 

 
O, câtă pace, câtă fericire, / În Cartea asta sfântă am găsit! 

Oceane, mari și fluvii de iubire, / În sufletul meu gol au năvălit. 
 

Viața mi-a umplut-o de lumină, / Și-n pieptul meu un cer întreg a pus, 
M-a ridicat din pulbere și tină / Și mi-a-ndreptat privirea spre Isus. 

 
Mi-a dat putere să iau Crucea-n spate, / Mi-a dat ce alte cărți nu pot să dea; 

Belșug de pace și de bunătate, / Am câștigat citind mereu în ea. 
 

O, Carte Sfântă, Biblie divină, / Te-oi adora și te-oi iubi mereu, 
Pe calea-ngustă Tu îmi ești lumină / Și pașii mi-i îndrepți spre Dumnezeu! 

 
Prin cartea asta poți primi iertare / Și tu, ascultătorule iubit, 

Și viața ta va fi o binecuvântare, / Așa cum tu nicicând nu te-ai gândit! 
 

Și vei vedea că Domnul e iubire / Și-L vei simți lucrând în viața ta, 
Descătușat de pofte și de fire / Pe El cu bucurie-L vei urma. 

 
O, nu respinge Harul Mântuirii, / Nu refuza chemarea ce-o auzi; 

Întoarce-te din bezna rătăcirii / Și nu-ncerca de Domnul să te-ascunzi. 
 

Căci soarele și luna vor dispare, / Se vor topi și ceruri, și pământ! 
Dar neclintit rămâne-va-n picioare / Pe veci de veci al Domnului Cuvânt! 

 

Evenimentele lunii Februarie 2015 
- 1 Febrauarie: Sărbătoarea Cinei Domnului; 

- 8 Februarie: Aniversarea a 3 ani de la inaugurarea bisericii NLRC. 
- 20 Februarie: Adunarea Generală Anuală a membrilor bisericii. 

- 28 Februarie: Small Group-lidership 101 

SCRIPTURA 
Apostolul Pavel prezintă importanța Scripturii, a Cuvântului lui Dumnezeu, în 
următoarele cuvinte: ”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să 
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”  
/2 Timotei 3:16-17/.  De aceea, Scriptura, alături de Adorare, Rugăciune și 
Evanghelizare stau la temelia bisericii New Life Romanian Church. 
  În luna Ianuarie 2015, s-a predicat despre importanța Scripturii pentru întreaga 
omenire și mai ales pentru credincioși.  La finalul acestei luni, rămâne totuși o 
întrebare pentru fiecare din noi: CE TREBUIE SĂ FAC CU SCRIPTURA? 
Răspunsul îl găsim tot în Cuvântul lui Dumnezeu: 
   1. Ascultă (auzi) Cuvântul: ”Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine 
prin Cuvântul lui Hristos.”  /Romani 10:17/ 
   2. Citește Cuvântul: ”Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei 
prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!”  
/Apocalipsa 1:3/ 
   3. Studiază Cuvântul: ”Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din 
Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca 
să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” /Faptele Apostolilor 17:11/ 
   4. Memorează Cuvântul: ”Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc 
împotriva Ta!” /Psalmul 119:11/ 
   5. Meditează la Cuvânt: ”Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte 
cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul 
la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.” 
/Psalmul 1:2-3/ 

 
 

Program de citire a Bibliei în luna Februarie: 
2/1- Levetic cap. 14-16        2/10- Numeri cap. 18-20       2/19 - Deuter. cap. 10-12 
2/2- Levetic cap. 17-19        2/11- Numeri cap. 21-24       2/20- Deuter.  cap. 13-16 
2/3- Levetic cap. 20-23        2/12 - Numeri cap. 25-27      2/21- Deuter.  cap. 17-19 
2/4- Levetic cap. 24-27        2/13 - Numeri cap. 28-30     2/22-  Deuter.  cap. 20-22   
2/5- Numeri cap. 1-3            2/14- Numeri cap. 31-33      2/23- Deuter.  cap. 23-25 
2/6- Numeri cap. 4-6            2/15- Numeri cap. 34-36      2/24- Deuter.  cap. 26-28 
2/7- Numeri cap. 7-10          2/16- Deuter. cap. 1-3          2/25- Deuter. cap. 29-31   
2/8- Numeri cap. 11-14        2/17- Deuter. cap. 4-6          2/26- Deuter.  cap. 32-34                      
2/9- Numeri cap. 15-17        2/18 - Deuter. cap. 7-9         2/27- Iosua cap. 1-4 
                                                                                           2/28- Iosua cap. 5-9    

Membrii bisericii născuți în luna Februarie: 
- Bejamin Andronic               - Mircea Filip               - Diana Stan                   - Viorica Simion                 
- Daniel Bruțiu                       - Ioan Moldovan          - Maria Pătroi                 - Borislav Suru 
- Maria Chera                        - Mirela Moț                 - Olivia Paulesc-Păștean 

”Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.” /Ps. 37:4/ 
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