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SALVARE 

MATURIZARE 

”Isus i-a zis: 
„Eu sunt 

Învierea şi 
Viaţa. Cine 

crede  
în Mine, chiar 

dacă ar fi murit, 
 va trăi.”     

       Ioan 11:25 
 

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  
 
 

E 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

CHURCH ACTIVITIES: 

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

        - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGACIUNE 
        - EVANGHELIZARE   
 
Situația financiară - luna Martie 2015 
Sold la 28 Februarie 2015:  $175,683.62  
- Intrări luna Martie: $ 22,310.99 
- Ieșiri luna Martie: $ 65,708.95 
Sold la 31 Martie 2015: $132,285.66 
”Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu 
părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl 
iubeşte Dumnezeu.”  
                                                                                           /2 
Corinteni 9:7/ 
 

STÂLPII BISERICII: 
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De n-ar fi înviat Cristos 
 

De n-ar fi înviat Cristos, 
Zădarnic-ar fi fost credinţa 

Şi omul, pururi păcătos, 
Îngemănat cu suferinţa, 

Prin lume şi-ar fi dus căinţa, 
Necunoscând ce-i biruinţa 

De n-ar fi înviat Cristos. 
 

De n-ar fi înviat Isus, 
Zadarnic ar fi fost Cuvântul 
Ce pretutindenea s-a spus 

Şi s-a-mpânzit cu el pământul,  
N-am fi ştiut ce-i Legământul 

Şi veşnic ne-ar fi fost mormântul, 
De n-ar fi înviat Isus. 

 
Dar Domnul a-nviat din morţi 

Şi-a arătat că învierea 
Ce-a sfărâmat închise porţi, 

E semnul vieţii şi puterea 
Ce-aduce lumii mângâierea 

Şi darul jertfei: înfierea... 
Cristos a înviat din morţi! 

 
 

Evenimentele lunii Aprilie 2015 
- 1 - 2 - 3 Aprilie: Zile de Post și Rugăciune cu întreaga biserică 

- 3 Aprilie - Sărbătoarea Cinei Domnului; 
- 5 Aprilie: Învierea Domnului Isus    

 

Anunț: Sora Mariana Pop a depus cerere pentru a deveni membră a bisericii 
și a parcurs fazele a, b și c din Anexa 3 din Constituția NLRC.         

1.  
 

 
Învierea Domnului Isus şi TU/EU 

   Momentul Învierii este unic în istoria lumii. Dintre toţi cei ce au trecut 
ţărmul veşniciei, nici unul nu s-a întors sfidând moartea şi puterea ei, cu o 
singură excepţie: ISUS HRISTOS, Fiul lui Dumezeu. Cu toate că mulţi cred 
în evenimentele descrise de Biblie, mulţi dintre aceştia nu sunt născuţi din 
nou.  Recunoaşterea faptului că Domnul Isus a înviat, nu oferă mântuire, 
lucru pe care îl vedem atît de clar în dreptul unor martori ai acelui momet 
deosebit. 
  Amintiţi-vă de redarea evenimentelor din cartea Matei. El ne spune că 
soldaţii care au păzit mormântul în care era pus trupul Domnului Isus, au fost 
îngoziţi de lucrurile ce s-au petrecut la momentul Învierii, de vederea 
îngerului care a rostogolit piatra.  
 ”Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un inger al 
Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa 
mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, și 
îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au 
rămas ca niște morți. /Matei 28:2-4/ 
   Chiar dacă au fost martori la aceste evenimente, nu există nicio dovadă că 
aceşti oameni au venit la credinţă. Cât de trist este să ştii că oamenii aceştia 
au avut parte de o experință spirituală nemaivăzută, au asistat la învierea lui 
Isus, şi totusi au ales să spună o altă versiune a faptelor. Au fost plătiţi şi au 
luat parte la eforturile de a muşamaliza faptul Învierii (Matei 28:12-13). De 
aceea, Învierea Domnului Isus nu este un simplu moment istoric ce trebuie 
luat cu uşurinţă – el ne marchează viaţa sau moartea veşnică. Nu ne lasă 
opţiunea să-l credem sau să-l refuzăm – a fost un moment care, pe baza 
răspunsului nostru ne va pecetlui destinul veşnic, aşa că lasă-L pe Duhul 
Domnului să te convingă de faptul Învierii şi cere-I Domnului Isus să-ţi 
schimbe inima prin puterea Învierii.  
 

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

Membrii bisericii născuți în luna Aprilie 
           - Angelica Bahnean                                - Adrian Reștea 
          - Mihai Bodnariuc                                 - Petru Șimandan 
          - Daniela Filip                                       - Chiva Șimandan  
”Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va 
bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de 
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