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SALVARE 

MATURIZARE 

”Cum se îndură 
un tată de copiii 

lui, aşa Se 
îndură Domnul 

de cei ce se tem 
de El.” /Psalmul 

103:13/ 

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 
info@newliferomanianchurch.com 

www.newliferomanianchurch.com 

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

E 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

CHURCH ACTIVITIES: 

YOUTH  
Thursday: 6:30 AM 
 
SMALL GROUPS: 
Wednesday 7:00 PM  
  

        - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGĂCIUNE 
        - EVANGHELIZARE   
 
Situația financiară - luna Mai 2015 
 
Sold la 30 Aprilie 2015: $94,126.54    

Intrări luna Mai: $16,612.46 
Ieșiri luna Mai: $20,790.1 

Sold la 31 Mai 2015: $89,948.90 
 
”Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci 
lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”   /Evrei 

STÂLPII BISERICII: 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://images.clipartpanda.com/abortion-clipart-father-holding-baby-in-air-silhouette.jpg&imgrefurl=http://www.clipartpanda.com/categories/likeness-clipart&h=1896&w=1805&tbnid=J1xYf4YW4CoYHM:&zoom=1&docid=ggyEJJo_XiHDNM&ei=uR1uVdWLM8XqoASG1YCwBA&tbm=isch&ved=0CAQQMygAMAA4ZA
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E TATĂL MEU! 
Cât de măreț e Dumnezeu! 

Văd marea cu talazuri grele, 
Mă-nalț pe munții de bazalt 

Și-mi zboară gândul printre stele 
Tot mai înalt… 

‘Cel Împărat Își duce-oștirea 
Spre un gigantic apogeu, 

Acel ce-a pus în goluri firea, 
Acel ce-a scris oricui menirea, 
Mai mult decât nemărginirea 

E TATĂL MEU! 
 

La tronu-i alb se strâng sfielnic, 
Voivozi de foc din Empireu 
Și heruvimii vin cucernic, 
Slăvind eternul Vistiernic 

Și-acel stăpân e Dumnezeu; 
E TATĂL MEU! 

 

Cât de măreț e Dumnezeu, 
Chiar dacă stelele-s bătrâne, 

Tot au o vreme când se-aștern, 
Dar cine în Cristos rămâne, 

E-un fiu etern. 
Și-n fața slavei sclipitoare, 
În ceasul lumii cel mai greu, 

Acei ce-au dat pe sfinți la fiare 
Vedea-vor forța creatoare; 
Eu voi șopti cu adorare: 

E TATĂL MEU! E TATĂL MEU! E TATĂL MEU! 

 
 
 

Evenimentele lunii Iunie 2015 
- 1-5 Iunie - Vacation bible School  

- 7 Iunie: Sărbătoarea Cinei Domnului; 
21 Iunie - Ziua Tatălui 

 
         

  

 
UN MESAJ DE VACANȚĂ /Matei 11:28-30/ 

  Lunile de vară sunt cele mai așteptate în cele mai multe părți ale lumii, este timpul când 
elevii și studenții iau vacanța, când unii dintre ei graduiază, e timpul când salariații își iau 
concediul, când toți vor să se bucure de timp de relaxare, de odihnă și reconfortare.  
Odihna fizică căpătată e folositoare, dar e vremelnică și ne întoarcem din vacanță cu 
grijile și frământările perioadei care ne stă în față și astfel ciclul se repetă: muncă, griji, 
oboseală, vacanță. 
  Peste veacuri se aude însă mesajul Domnul Isus, care cheamă la o odihnă permanentă, o 
odihnă a sufletului, de care fiecare om de pe pământ are nevoie. În textul din Evanghelia 
după Matei 11:28-30, Domnul Isus  promite o dublă odihnă:  
 a) Odihna care se primește când o persoană vine la Domnul Isus: ”Veniți la Mine, toți cei 
trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.” /Matei 11:28/.  Această odihnă este pentru 
cei ce sunt înstrăinați de Dumnezeu, a căror suflete (chiar și trupuri) sunt chinuite în pofte 
păcătoase, în alergarea după falsele plăceri ale lumii acesteia și ale diavolului. Această 
odihnă se primește gratis, e odihna venirii din împărăția întunerecului în Împărăția lui 
Dumnezeu, odihna iertării de toate păcatele săvârșite, pentru care a plătit Domnul Isus 
prin jertfa Sa.  Întoarcerea acasă, înseamnă de asemenea odihna părtășiei cu Tatăl, 
restabilirea relațiilor rupte, care face posibilă comunicarea cu El prin rugăciune și Cuvânt. 
b) Odihna rămânerii în Domnul Isus: ”Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la 
Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 
/Matei 11:29/.  Aceasta e odihna trăirii cu Domnul Isus, a experimentării vieții de 
credință, este odihna în jugul lui Cristos (”jugul Meu”), odihna în lucrarea pe care El a 
încredințat-o fiecărui om atunci când l-a primit pe El.  Odihna în jug, înseamnă disciplină, 
înseamnă a accepta ”țepușul”, așa cum l-a acceptat apostolul Pavel, înseamnă a accepta 
”toiagul și nuiaua” despre care vorbește David în Psalmul 23.  Când vii la Domnul Isus, 
intri în școala Lui și El te învață cum să trăiești: ”... şi învăţaţi de la Mine...”. 
  Poate ești în vacanță de la școală sau în concediu de la locul de muncă; acestea vor dura 
o lună sau două și poate te vei reconforta în trupul tău.  Celor care vin la Domnul Isus, le 
este însă garantată odihna permanentă pentru suflet, care se va continua cu odihna 
veșnică, în cerul glorios pe care L-a pregătit Dumnezeu pentru cei credincioși /Apoc. 
14:13/.  Ești în posesia acestei odihne? Dacă nu, ești îndemnat să intri în ea chiar acum. 
 

Program de citire a Bibliei în luna Iunie 
 6/1- Psalmii 22-24            6/11- Psalmii 52-54            6/21- Psalmii 82-84    
6/2- Psalmii 25-27            6/12- Psalmii  55-57           6/22- Psalmii 85-87 
6/3- Psalmii 28-30            6/13- Psalmii 58-60            6/23- Psalmii 88-90 
6/4 Psalmii 31-33             6/14- Psalmii 61-63            6/24- Psalmii 91-93 
6/5-Psalmii 34-36             6/15- Psalmii 64-66            6/25- Psalmii 94-96 
6/6- Psalmii 37-39            6/16- Psalmii 67-69            6/26- Psalmii 97-99 
6/7- Psalmii 40-42            6/17- Psalmii 70-72            6/27- Psalmii 100-102 
6/8- Psalmii 43-45            6/18- Psalmii 73-75            6/28- Psalmii 103-105 
6/9- Psalmii 46-48            6/19- Psalmii 76-78            6/29- Psalmii 106-108 
6/10-Psalmii 49-51           6/20- Psalmii 79-81            6/30- Psalmii 109-111 

   
 Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Iunie: 

                - Gheorghe Bahnean                          - Anișoara - Lidia Leonte 
                - Steluța Paulesc                              - Nathan Sandu 
   ”Cel fără prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din Liban.  Cei sădiţi în  
      Casa Domnului, înverzesc în curţile Dumnezeului nostru.”  /Psalmul 92:12-13/ 
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