
                                      

Martie 2015 

SALVARE 

MATURIZARE 

Apoi le-a zis: 
”Duceți-vă în 

toată lumea, și 
propovăduiți 
Evanghelia la 
orice făptură.”  
Marcu 16:15 

 

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 
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  SERVICIILE DE ÎNCHINARE: 
      Joi 7 PM  
  DUMINICĂ 10 AM & 6 PM  
 
 

E 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

CHURCH ACTIVITIES: 

YOUTH - Thursday: 6:30-8:30 
SMALL GROUPS: 
Wednsday 7:00 PM  
  
 
 

        - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGACIUNE 
        - EVANGHELIZARE   
 
Situația financiară - luna Februarie 2015 
Sold la 31 Ianuarie 2015:  $178,546.92 
- Intrări luna Februarie: $ 15,221.49 
- Ieșiri luna Februarie: $ 18,084.79  
Sold la 28 Februarie 2015: $175,683.62  
”Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui 
Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac. ” (Evrei 13:16) 
    
        
 
 

STÂLPII BISERICII: 
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TREZITI-VĂ! 
Petru Dugulescu 

Tu ce trăiești în cruda-ți nepăsare / Și te numești urmaș al lui Isus, 
Te-ai întrebat, nu ai nimic de spus / Mulțimii ce se îndreaptă spre pierzare? 
 
  De-atâția ani asculți Cuvântul Sfânt / Te rogi și cânți mereu în adunare, 
  Dar nu-nțelegi înalta ta chemare, / Nici rostul care-l ai pe-acest pământ. 
 
În jurul tău atâția oameni pier / Robiți de patimi și de pofta firii. 
Le-ai arătat tu calea mântuirii? / Le-ai îndreptat privirea către cer? 
 
Sau crezi că e de-ajuns să porți un nume? / Că ești creștin, că tu ești mântuit? 
O, tu nu vezi că singur te-ai mințit, / Și viața ta e cea care o spune? 
 
 Ne-am închistat în forme și șabloane, / În datini și tradiții omenești,  
 Peste lumina Lui am tras obloane / Și-n lume suntem searbezi și lumești. 
 
 Ne-a dat Isus o mare-nsărcinare, / 'Nainte de-a se fi urcat la cer 
Și-așteaptă s-o-mplinim în ascultare / Și-n dragoste pentru acei ce pier. 
 
            De ce tăceți, n-aveți nimic de spus? / Nu vă frământă soarta omenirii? 
           Treziți-vă voi soli ai mântuirii, / Treziți-vă urmași ai lui Isus. 
       

 
Evenimentele lunii Februarie 2015 

- 1 Martie: Sărbătoarea Cinei Domnului; 
- 21 Martie: Picnic la Parc (Potluck); 

- 29 Martie: Sărbătoarea Intrării Domnului Isus în Ierusalim (Florii) 
 

 

Creșterea Spirituală 
  Când copiii cresc, întâlnești peste tot dovezi ale creșterii: papuci și haine care nu mai pot fi 
purtate pentru că sunt prea mici, jucării uitate prin cufere și colțuri de cameră pentru că au 
încetat să mai intereseze si să farmece imaginația, păpuși, mașinuțe, animale de pluș, 
înlocuite de carți fără prea multe poze, ghiozdane și caiete. 
  Tot așa e și cu creșterea spirituală.  Dumnezeu a facut-o posibilă (Coloseni 2:19) prin 
nașterea din nou.  El dorește ca “fiind credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate 
privințele” (Efeseni 4:15): în cunoștință  (Coloseni 1:1:10), credință (2 Tesaloniceni 1:3), har  
(2 Petru 3:18), dragoste față de Dumnezeu și față de frați (1 Tesaloniceni 3:12).  Drept urmare, 
disciplinele spirituale: citirea Cuvântului, adorarea lui Dumnenezu, rugăciunea, mărturisirea a 
ceea ce a făcut Domnul în viața noastră, înlocuiesc felul lumesc de viețuire.  
  Un copil în procesul creșterii este nerăbdător, se așează lângă ușiori sau perete să își 
măsoare înălțimea să vadă cât a mai crescut față de ultima dată; la școală se pune spate în 
spate cu colegii să vada cine e mai înalt; acasă se compara cu mama și tata.   Părinții, pe de 
altă parte, așteaptă cu nerăbdare vizita medicală anuală în care medicul de familie, după ce a 
luat înălțimea copilului, dă verdictul: are o creștere normală, în parametrii vârstei sau nu.   
  Constanta creșterii spirituale trebuie să fie evaluarea, determinarea progresului.  Există 
măsuri eronate, etaloane false pe care nu trebuie să le folosim: chipul veacului (Rom 12:2),  
noi înșine (2 Corinteni 10:12), frații de lângă noi (Luca 18:9-14).   Există însă măsuri ce trebuie 
folosite pentru a vedea unde suntem și a stimula creșterea dupa voia lui Dumnezeu.  Să ne 
măsurăm privind la eroii credinței, la cei care au o viață de rugăciune dinamică, la cei care 
citesc Cuvântul, se închină, mărturisesc, și să le urmam exemplul.  Pavel, cel care călca pe 
urmele lui Cristos (1 Cor. 11:1) spune fraților din Filipi “urmați-mă pe mine și uitati-vă bine la 
cei ce se poartă după pilda pe care o aveți in noi” (Filipeni 3:17). 
  Desigur că standarudul absolut cu care trebuie să ne măsurăm în fiecare zi creșterea 
spirituală este Cuvântul lui Dumenzeu.  Să ne adâncim privirile în Cuvânt (Iacov 1:25), care 
este hrana pentru creștere, dar este și etalon pentru măsurarea creșterii.  Cu măsura 
Cuvântului în mâna și modelul desavârșit al Domnului Isus în fața ochilor spirituali, fiecare 
dintre noi va fi o încheietură sănătoasă, contribuind la creșterea bisericii, trupul lui Cristos 
(Efeseni 4:13, 16).   
 

Program de citire a Bibliei în luna Martie: 
3/1- Iosua cap. 10-12          3/11- Judec. cap. 19-21          3/21- 1 Samuel cap. 29-31                     
3/2- Iosua cap. 13-15          3/12- Rut cap. 1-4                   3/22- 2 Samuel cap. 1-4                    
3/3- Iosua cap. 16-18          3/13- 1 Samuel cap. 1-3          3/23-2 Samuel cap. 5-8              
3/4- Iosua cap. 19-21          3/14- 1 Samuel cap. 4-7          3/24- 2 Samuel cap. 9-12        
3/5- Iosua cap. 22-24          3/15- 1 Samuel cap. 8-10        3/25- 2 Samuel cap. 13-15     
3/6- Judec. cap. 1-4            3/16- 1 Samuel cap. 11-13      3 /26- 2 Samuel cap.16-18 
3/7- Judec.cap. 5-8             3/17-1 Samuel   cap. 14-16     3/27-2 Samuel cap. 19-21   
3/8- Judec. cap. 9-12          3/18- 1 Samuel  cap.17-20      3/28- 2 Samuel cap. 22-24                                                                          
3/9- Judec. cap. 13-15        3/19- 1 Samuel cap. 21-24      3/29- 1 Împărați cap. 1-4 
3/10- Judec.cap. 16-18       3/20- 1 Samuel cap. 25-28      3/30- 1 Împărați cap. 5-7 
                                                                                            3/31- 1 Împărați cap. 8-10                                            

Membrii bisericii născuți în luna Martie: 
  - Maria Bahneanu               - Eleonora Crețu               - Sorina Hreniuc          - Mihai Sârbu-Irimia     
  - Rodica Bodnariuc             - Daniela Dubei                 - Adelina Lucaci          - Loredana Toth 
  - Victor Braica                     - Carmen-Dana Hostiuc    - Aurel Neagoe           - Paraschiva Vancea 
”Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și-l înconjuri cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un 
scut”  /Psalmul 5:12/               
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