Buletin Lunar - Biserica "SION" Elche - Decembrie 2017

Evenimente
 3 Decembrie (dum dim) - Cina Domnului
 3 Decembrie (dum seara) - Seara Tinerilor
Invitati: Emanuel Iordache & un grup de tineri
 4 - 9 Decembrie - Rugăciunea de Dimineaţă ( h. 6-7 )
 16 Decembrie (Sambata h.18) - Seară de Colinde
 17 Decembrie (dum dim) - Binecuvantare de copii
 24 Decembrie (dum seara)- Ajunul Naşterii Domnului
 25 Decembrie (luni h. 18) - Naşterea Domnului
 31 Decembrie (dum dim) - Evanghelizare
Invitat: Dan Floruţa (Păstorul Bisericii)
 31 Decembrie (dum seara) - Ajunul Anului Nou
 1 Ianuarie 2018 (luni h.18) - Anul Nou
Programul Bisericii:

Contact:

Luni: Tineret
h. 21:00
Marti: Rugaciune
h.21:00
Miercuri: Orchestra
h. 21:00
Joi: Invatatura
h. 21:00
Vineri: Repetitii COR h 21:00
Sâmbăta: Fanfara
h 19.00
Talantul in negot h 19.00
Duminica dim: h. 10:00-13:00
Duminica seara: h. 18:00-20:00

Adresa:
Calle Carlos Anton Pastor nr. 21
Elche
Pastor:Daniel Floruta
Diacon:Alin Jucu
Tel: 642-788-552
Email: alinjucu@yahoo.es
www.sionelche.es

Sa citim biblia impreuna in anul 2017
Decembrie
Decembrie
Decembrie
Decembrie

1-8
9 - 16
17 - 23
24 - 31

Galateni 1 - 2Tesaloniceni 3
1Timotei 1 - Evrei 10
Evrei 11 - 1Ioan 2
1Ioan 3 - Apocalipsa 22

ISUS s-a născut
pentru tine...

"Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Cristos, Domnul!"
Decembrie...şi parcă freamătul sărbătorii se aşterne duios
şi în inimile noastre. Ce sentiment frumos să ne amintim şi să ne
imaginăm superbul moment cand Mantuitorul a coborât in lumea
noastră. Zilele acestea sărbătorim naşterea Lui şi cu bucurie în
suflete, ca şi magii altădată, venim să ne închinăm Lui şi să
dăruim. Totuşi, ce i-am putea noi dăruii?? Inima noastră...dar nu
numai. Defapt, ba da, e suficient. Pentru că dacă ii dăruim cu
adevarat inima, ii dăruim şi timpul nostru, aspiraţiile noastre,
banii...tot. Şi El asta vrea, TOT. A dat ce a avut mai scump pentru
noi şi asta aşteaptă la rându-I.
Suntem tentaţi să-l demonizăm pe hangiu pentru că nu a
găsit loc pentru El. Dar tu, ai un loc pentru El? Pe vremea aceea nu
erau hoteluri cu camere separate. Stăteau cu toți grămadă ca la
hostal. Cum putea Maria să nască între oamenii aceia avizi de bârfă
şi invidie? Avea nevoie de intimitate. Iar vacile nu vorbesc… nici nu
se uită parșiv.
Acolo trebuia să se nască, pentru a ne trece pe noi din grajd
în cer.
Dragul meu, orcine ai fi, nu uita ca El sa născut pentru tine.
Cum te raportezi tu faţă de Darul Lui Dumnezeu? Primeşte-L în
inima ta!!
Lasă-L să se nască în inima ta, să crească...să te mântuiască!
Vă doresc să visaţi frumos luna aceasta. Cu păstorii Betleemului
şi cu îngeri, că de irozi suntem sătui.
Sărbători liniștite, prieteni. Și mai aproape de Hristos...şi
unii de alţii… Dar mai ales, să nu uitați de Sărbătorit.
Alin Jucu

La final de an, continuam să strigăm spre Domnul pentru cauzele
bisericii, ca El să desăvârşească lucrarea:
Andrada Mureşan
Adrian Grozescu
Cristi Fechete
Stefan Uifelean
David Iftene
Cornel Tuşinean
Mariana Saviciuc
Dena Anca

Rugăciunea
de
Dimineaţă

4-9
Decembrie

Nu uita!! Adu cu tine duminică seara un tânăr, prieten,
vecin...etc, şi împreună să înţelegem din scriptură ca noi suntem
chemati SĂ FIM DIFERIŢI!! Să luminăm în întunericul de afară!!

(H. 06 - 07)

Important!!












Duminică 3 Decembrie adunam cadourile pentru copiii din Oltenia
Sâmbătă, 16 Decembrie de la orele 18.00 in cadrul bisericii
organizăm o Seara de Colinde. Vom pregatii şi invitaţii pe care să
le împărţim colegilor, prietenilor, etc..
Duminică seara, 17 Decembrie continuăm să colindăm si mesajul
Biblic va fi rostit de fr. pastor Pavel Dan. Invită un prieten!
În 24 Dec. duminica dimineaţa copiii vor activa in cadrul slujbei cu
ceea ce au pregatit pentru sarbatoarea aceasta. La finalul slujbei
vor primii CADOURI.
31 Dec. duminică seara de la orele 18.00 vom avea slujba de
Revelion, urmată de o masă de dragoste cu întreaga biserică.
Toţi acei care anul acesta aţi avut vreo experienţă deosebită cu
Domnul, poate ati primit răspuns la vreo rugăciune specială sau
altceva de genul acesta, vă rugăm să luaţi legătura cu conducerea
bisericii.
Luni seara la ora 21.00 (din 2 în 2 săptămâni) întrunirea surorilor
din biserică. Eşti aşteptată şi tu la o părtăşie frumoasă!!
Deasemenea in zilele de joi avem marii oamenii Bibliei: Moise,
Iosua, Ghedeon si Samson. Vino şi tu...şi împreună, învăţând de la
ei să ne apropiem mai mult de Domnul!

Nu uita să iei de la afişier o invitaţie ca cea de mai
sus şi s-o dăruieşti unui prieten, coleg, vecin
(român), apoi adu-l cu tine la Casa Domnului!

"Doamne, auzi-mi
glasul, dimineaţa!
Dimineaţa, eu îmi
îndrept
rugăciunea spre
Tine şi aştept. "

Câteva urări pentru 2018 si fără teamă dragilor, Dumnezeu este
deja acolo.
 Vă doresc suficientă fericire ca să fiţi zâmbitori.
 Vă doresc suficiente încercări ca să vă ţină puternici.
 Vă doresc suficientă durere ca să nu uitaţi că sunteti oameni
 Vă doresc suficientă speranţă ca să vă facă fericiţi.
 Vă doresc suficiente eşecuri ca să vă ţină smeriţi şi
suficiente victorii ca să nu intraţi în depresii.
 Vă doresc suficientă pâine ca să nu furaţi.
 Vă doresc suficientă lipsă ca să vă tină dependeţi de El.
 Vă doresc suficient entuziasm pentru a sării şi peste ziua de
mâine.
 Vă doresc suficientă determinare ca să faceţi ziua de azi mai
frumoasă ca cea de ieri, iar anul ce vine mai rodnic ca cel
ce-a trecut.
 Vă doresc să traiţi bine. La mulţi ani, prieteni!!

