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SALVARE

MATURIZARE

Purtaţi-vă ca nişte 
oameni slobozi, fără să 

faceţi din slobozenia 
aceasta o haină a 

răutăţii, ci ca nişte robi 
ai lui Dumnezeu. 

/1 Petru 2:16/

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:
Wednsday 7:00 PM

- SCRIPTURA
- ADORARE  
- RUGACIUNE
- EVANGHELIZARE  

Situația financiară - luna Iunie 2015
Sold la 31 Mai 2015: $89,948.90 
- Intrări luna Iunie: $17,682.51
- Ieșiri luna Iunie: $19,193.42
Sold la 30 Iunie 2015: $88,437.99
”Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui 
Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.” /Evrei 13:16/    

STÂLPII BISERICII:

https://www.google.ro/search?q=free+christian+4th+of+july+clipart&biw=1301&bih=526&tbm=isch&imgil=cF0mvIg0XyOA9M%253A%253Bu7HB0BFjKXdDdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.independencedayofusa.com%25252Fwallpapers%25252Ffourth-of-july-dress%25252F&source=iu&pf=m&fir=cF0mvIg0XyOA9M%253A%252Cu7HB0BFjKXdDdM%252C_&usg=___6sBoM4KYREE3kQPYDM2GDFpz88%3D
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Libertate 

De Valentin Popovici   
 Nu atunci e omul liber cînd trăieşte în păcat, 
 Şi cînd poate după voie a umbla ne-mpiedicat. 
 Ci atunci e omul liber cînd mai drept şi mai frumos, 
 Conştient şi-nalt trăieşte-n ascultarea lui Hristos. 
 
  Nu acolo-i viaţa bună unde-noată-n desfătări, 
  Şi numai flori şi zîmbet poate-avea pe-orice cărări, 
  Ci acolo-i viata bună unde-aduce ne-ndoios, 
  Pentru Dumnezeu şi oameni rod mai vrednic în Hristos. 
 
 Nu atîta-i fericire cît poţi să trăieşti cum vrei, 
 Şi tot ce-ţi doreşte trupul poţi să ai şi poţi să iei, 
 Ci e fericire-atîta cît cu sufletul voios, 
 Poţi trăi şi-n gînd şi-n faptă, şi-n Duh una cu Hristos 
 
  Lumea asta nu-i o ţintă, moartea nu-i sfîrşit de drum, 
  Nu ne-a fost viaţa dată numai pentru ce-i acum, 
  Ci mi-e lumea cîmp de luptă, moartea-i prag întunecos 
  Ori lînga Hristos de-a pururi, ori în veac fără Hristos.  
 

 
Evenimentele lunii Iulie 2015 

- 12 Iulie: Sărbătoarea Cinei Domnului; 
- 20-25 Iulie: Tabăra tinerilor în Colorado. 

 
Anunț: Fratele Daniel Capotă a depus cerere pentru a deveni membru a bisericii și a 
parcurs fazele a, b și c din Anexa 3 din Constituția NLRC. 
         

Membrii Bisericii New Life Romanian Church născuți în luna Iulie: 
- Doina Andronic                     - Filip Codrea                     - Florentina Lipan 
- Aurel Belci                             - Irina Crișan                      - Iuliana Peia 
- George Braica                       - Laura Filip                        - Daniel Lozneanu 
”Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și-L înconjuri cu bunăvoința Ta, 
cum L-ai înconjura cu un scut” /Psalmul 5:12/ 

 

ADEVĂRUL CARE TE FACE LIBER (Ioan 8:32) 
În fiecare an națiunea americană își aduce aminte de jertfa și sacrificiul plătit ca  să fie o 
țară liberă și prosperă. În ziua de 4 Iulie 1776 a fost adoptată Declarația de independență 
față de Regatul Unit al Marii Britanii dar și de dependență față de Dumnezeu. Din acel 
moment  istoria acestei țări devine o mărturie pentru lumea întreagă a ceea ce înseamnă să 
trăiești cu adevărat în libertate și belșug. Este încă o binecuvântare să trăiești în ”țara 
tuturor libertăților”. Privind la acest eveniment gândul meu se îndreaptă spre un alt fel de 
libertate. Miliarde de oameni sunt robi ai păcatului și nu știu că pot să trăiască liberi. Cum 
poți să beneficiezi de o viață liberă cu adevărat și ce înseamnă ea în traiul de zi cu zi?  
1. Cunoaștere. Nașterea din nou presupune cea mai înaltă formă de cunoaștere; mai 
superioară decât cunoașterea academică și științifică. Adevărul care te face liber este mai 
mult decât o ipoteză, teoremă sau axiomă: este o Persoană - Domnul Isus - Cel care a 
spus: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.”(Ioan 14:6). Iată de ce pocăința  este o 
experiență care înseamnă  relație, nu religie. Înainte de a fi parte dintr-o grupare creștină 
tu trebuie să ai o întâlnire cu Domnul Isus prin credință și pocăință.  Exact asta spune și 
Apostolul Pavel după ce își prezintă CV-ul în Filipeni 3:10: ”să-L cunosc pe El şi puterea 
învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui.” Nu ești liber cu adevărat până nu-L cunoști pe 
El. 
2. Mărturie. După ce L-ai întâlnit și L-ai acceptat în viața ta ca Mântuitor și Domn 
trebuie să dovedești că ești liber cu adevărat. Asta înseamnă să trăiești în fiecare zi în 
libertatea deplină pe care Ți-o oferă El. În creștinismul autentic acesta este modul de viață, 
traiul de fiecare zi al pocăitului. ”Dacă trăim pentru Domnul trăim”  exclamă apostolul, 
iar apoi explică ce înseamnă să fi cu adevărat liber în Domnul Isus: ”nici unul din noi nu 
trăieşte pentru sine.”(Romani 14:7-8). Cum stau lucrurile în dreptul tău? Dar în casa ta? 
3. Perspectivă. Cuvântul ne face atenți la perspectiva finală a unei vieți trăite aici într-o 
libertate autentică: ”când Se va arăta El, vom fi ca El” (1Ioan 3:2). Ca El! Împliniți 100%. 
Nesupuși spațiului și timpului. Nemuritori și veșnici! Vom străbate constelațiile și 
galaxiile. Îl vom adora și-L vom slăvi. Ne vom închina cu adevărat și vom avea cea mai 
perfectă părtășie. Cel mai măreț lucru este că vom fi pentru totdeauna în prezența Lui. A 
mai rămas puțin până: ”Când de mână ne va lua / Și ne va duce-n țara Sa. / O, ce zi, ce 
glorioasă va fi.”(Autor anonim). O veșnicie fără lacrimi și doliu, fără spitale și cimitire. O 
pace desăvârșită va stăpâni cerul ”de la minus infinit la plus infinit.” Pentru că cel rău nu 
doarme, ia aminte în încheiere la atenționarea transmisă de apostol: ”Rămâneţi dar tari, şi 
nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.”(Gal.5:1). Trăiește liber până la final ca să te bucuri 
de momentul împlinirii împreună cu El în glorie. Amin. 
 

 
Program de citire a Bibliei în luna Iulie 

 
7/1- Psalmii 112-114              7/11-  Psalmii 148-150            7/21- Eclesiastul 1-3 
7/2- Psalmii 115-118              7/12- Proverbe 1-3                   7/22- Eclesiastul 4-6 
7/3- Psalmii 119                     7/13- Proverbe 4-7                   7/23- Eclesiastul 7-9 
7/4- Psalmii 120-123             7/1- Proverbe 8-11                    7/24- Eclesiastul 10-12 
7/5- Psalmii 124-128             7/15- Proverbe 12-14                7/25- Cânt. Cânt. 1-4 
7/6- Psalmii 129-132             7/16- Proverbe 15-18                7/26- Cânt. Cânt. 5-8 
7/7- Psalmii 133-136             7/17- Proverbe 19-21                7/27- Isaia 1-3 
7/8- Psalmii 137-139             7/18- Proverbe 22-24                7/28- Isaia 4-6 
7/9- Psalmii 140-144             7/19- Proverbe 25-28                7/29- Isaia 7-9 
7/10- Psalmii 145-147           7/20- Proverbe 29-31                7/30- Isaia 10-12 
                                                                                                  7/31- Isaia 13-15 
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