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SALVARE 

MATURIZARE 

Şi voi, după ce aţi 
auzit Cuvântul 

adevărului 
(Evanghelia 

mântuirii voastre), 
aţi crezut în El şi aţi 

fost pecetluiţi cu 
Duhul Sfânt care 
fusese făgăduit  

Efes. 1:13 

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: 
Wednesday 7:00 PM  
  
 
 

        - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGĂCIUNE 
        - EVANGHELIZARE   
 
Situația financiară - luna Aprilie 2015 
 
Sold la 31 Martie 2015:  $132,285.66  

- Intrări luna Aprilie: $19,640.44 
- Ieșiri luna Aprilie: $ 57,799.56 

Sold la 30 Aprilie 2015: $94,126.54 
 
”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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Ca-n vis frumos 
De: Valentin Popovici  

 
Ca-n vis frumos ce-aş vrea să nu se mai termine  

Aşa te văd mereu, mămico, lângă mine...  
Parcă aud şi azi atâtea mângâieri,  

Din vremuri ce s-au dus ca ziua cea de ieri.  
 

Aievea parcă-aud povaţa înţeleaptă,  
Să stau lângă Isus, să merg pe calea dreaptă,  
Când îmi vorbeai încet, cu zâmbet neuitat,  

Şi-n inima-mi de prunc pe Hrist' mi L-ai săpat. 
 

Şi n-a fost uragan cu furie nebună,  
Şi nici val înspumat, nici vuiet de furtună,  
Să şteargă ce-ai sădit cu graiu-ţi răbdător  
Cuvântul din Scripturi, curat, nemuritor. 

 
Mă arde dorul azi să mai aud odată  

Cuvântul tău în zori, din somn cum mă deşteaptă,  
Sau dulcile chemări, la masă să ne-adune,  
Sau graiul cel domol în sfintă rugăciune. 

 
Ştiu bine, că-n curând din nou vom fi-mpreună  

În Ţara fericirii, în casa cea mai bună.  
Mă iartă, pân-atunci, mai plâng din când în când,  

Privind albumul vechi aicea pe pământ... 
 

 
 

Evenimentele lunii Mai 2015 
- 3 Mai: Sărbătoarea Cinei Domnului; 

- 7 Mai: Ziua Națională de Rugăciune (USA) 
- 9 Mai: Conferința ”Arta Căsniciei”; 

- 10 Mai - Ziua Mamei; 
- 14 Mai: Înălțarea Domnului Isus; 

- 24 Mai: Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt (Rusalii);   
 

Anunț: Sora Elena Marghita a depus cerere pentru a deveni membră a 
bisericii și a parcurs fazele a, b și c din Anexa 3 din Constituția NLRC.         
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Coborârea Duhului Sfânt. (Efeseni 5:18/b) 

 
 Trei evenimente petrecute în succesiune rapidă au schimbat profund cursul istoriei. 
La patruzeci de zile de la consumarea celui mai bine documentat fapt al istoriei 
antice, Învierea Domnului Isus din morți, El a fost înălțat la cer la dreapta Tatălui.  
Este poziția unică care îi aparține doar Lui, nu doar ca Fiu al lui Dumnezeu, ci ca Cel 
care a împlinit misunea primită de la Tatăl.  După încă zece zile are loc coborârea 
Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, coborâre manifestată în mod miraculos printr-un 
sunet comparat cu vâjâitul unui vânt puterinc, prin așezarea unor limbi ca de foc pe 
ucenici și prin abilitatea lor supranaturală de a comunica Evanghelia în limbile celor 
care erau în Ierusalim cu oczaia sarbătorii Cincizecimii. (F.A. 2:1-11) 
   Este evident că evenimentul de la Rusalii însemna că Dumnezeu a împuternicit în 
mod special pe urmașii Domnului cu un anumit scop. Care a fost scopul acestei 
împuterniciri? Știm că misiunea Bisericii este să facă ucenici din toate neamurile 
(Mat. 28:18-20).  Dumnezeu Însuși a coborât în mijolocul poporului Său pentru a 
conduce această lucrare.  Dacă în trecut Slava lui Dumnezeu a părasit Templul 
(Ezech. 9-11), la Rusalii Dumezeu se întoarce în mod impresionant în mijlocul 
poporului Său.  Prezența Lui ne dă încredințarea că am primit o putere specială pentru 
a fi martori ai Domnului din Ierusalim și până la marginile pământului (F. A. 1:8).  
Duhul Sfant, nu omul, este Cel care convinge lumea de starea de păcat și de nevoia de 
întoarcere la Dumnezeu (Ioan 16:8-11). 
   Dacă așa stau lucrurile, oare de ce adeseori nu este evidentă aceasta putere în viața 
credincioșilor?  Știați că plinătatea Duhului este o poruncă apostolică (Efes 5:18), nu, 
un lucru care trebuie cerut?  Ca indivizi și ca biserică, să fim plini de Duhul Sfânt, 
citind și asimilând Cuvântul inspirat de El și supunându-ne îndemnurilor Duhului lui 
Dumnezeu! Atunci Îl vom vedea pe Dumnezeu la lucru cu putere. 
 

Program de citire a Bibliei în luna Mai 
 5/1- 2 Cron. cap. 30-32         5/11-Estera cap. 4-7              5/21- Iov cap. 28-31 
 5/2- 2 Cron. cap. 33-36         5/12- Estera cap. 8-10           5/22- Iov cap. 32-34  
 5/3- Ezra cap. 1-4                  5/13-Iov cap. 1-4                   5/23- Iov cap. 35-37 
 5/4- Ezra cap. 5-7                  5/14-Iov cap. 5-7                   5/24- Iov cap. 38-42 
 5/5- Ezra cap. 8-10                5/15- Iov cap. 8-10                 5/25- Psalmii 1-3 
 5/6- Neemia cap. 1-3             5/16- Iov cap. 11-13               5/26- Psalmii 4-6 
 5/7- Neemia cap. 4-6             5/17- Iov cap. 14-17               5/27- Psalmii 7-9 
 5/8- Neemia cap. 7-9             5/18- Iov cap. 18-20               5/28- Psalmii 10-12 
 5/9- Neemia cap.10-13          5/19- Iov cap. 21-24               5/29- Psalmii 13-15 
 5/10- Estera cap. 1-3            5/20- Iov cap. 25-27                5/30- Psalmii 16-18 
                                                                                      5/31- Psalmii 19-21 

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Mai: 
   - Neculai Crețu                - Alex Ilioi                       - Constantin Negoiță 
   - Samuel Crișan               - Veronica Ilioi                - Naomi Reguș 
   - Laurenția Dican            -  Fomberto Munteanu     - Luciana Simion    
   - Mike Hostiuc 
 
” Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană  
va fi binecuvântat.  /Psalmul 112:2/ 
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