Evenimente
 30 Octombrie
4 Noiembrie - Post si Rugaciune
Obiectiv: Umplerea cu Duhul Sfânt
 5 Noiembrie - Cina Domnului (Dum. dim.)
 5 Noiembrie - Seara de tineret (Dum. seara)
 6
10 Noiembrie - Staruintă după Duhul Sfânt
 13 18 Noiembrie - Rugaciunea de dimineata h. 6-7
 19 Noiembrie (Dum. seara) - EVANGHELIZARE
Mesaj: Viorel Crişan
NU UITA!!
Invită un prieten
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
Noiembrie
Noiembrie
Noiembrie
Noiembrie

1-8
9 - 16
17 - 23
24 - 30

Luca 22 - Fapte 2
Fapte 3 - Fapte 24
Fapte 25 - 1Corinteni 4
1Corinteni 5 - 2 Corinteni 13

Diferenţa în lume au făcut-o oamenii care au ştiut să-şi împartă
correct timpul pe care îl au sub soare. Există o poezie a lui Traian
Dorz care ne vorbeşte despre faptul că Dumnezeu nu poate suporta
ideea unui creştin care să spună: "Nu am timp!" Dumnezeu ne
spune astăzi: "Dacă nu ai, fă-ţi timp!" Să nu spui că nu ai, ca să
nu-ţi spună Dumnezeu ce inseamnă să nu ai sau să ai tot timpul
din lume. La spital trec clipele foarte greoi; în temniţă clipele se
scurg extrem de încet... Sunt atâţia oameni care se gândesc ce bine
ar fi dacă ar mai fi odată tineri, dacă ar mai fi odată cu picioare sau
cu mâini, dacă ar mai putea să trăiască de la început ceea ce au
pierdut. Timpul este duşmanul sau prietenul nostru. Noi suntem
obligaţi să ne facem timp.
Pe vremea lui Ceauşescu, exista legea nr. 53, art. 1,
alineatul d, în care românilor le era interzis să se adune să joace
cărţi, să bea alcool sau să piardă timpul. Nu vă vine să credeţi?! Pe
vremea aceea oamneilor le era interzis să piardă timpul. Toţi
pierdem timpul. Adesea cu discuţii sterile, cu emisiuni nu ştiu de
care, mergând pe la magazine. N-ai niciun ban în buzunar, dar
mergi să-ţi speli ochii. Vai de tine!
Facem o grămadă de lucruri inutile. Şi anii trec, zilele trec
şi ne apropiem tot mai mult de veşnicie. Va veni Dumnezeu şi va
spune: "Ţi-am dat 24 de ore în fiecare zi, timp de 70 de ani. Te rog
frumos să-Mi spui ce-ai făcut cu ele? Ce-ai făcut cu clipele acestea,
zilele acestea?" Nu ştiu ce vei spune. Îmi doresc din toată inima ca
Dumnezeu să te binecuvinteze să ştii să-ţi împarţi timpul. Amin.

Cui să dăm timpul nostru?
În primul rând Lui Dumnezeu. Tot timpul este al Lui. Totul
este a Lui Dumnezeu. Cele 24 de ore sunt ale Lui în viaţa mea şi
eu trebuie să le dau înapoi. Domnul Isus îi întreabă pe ucenici: "un
ceas n-aţi putut veghea?" Faceţi-va timp pentru Cuvant,
Rugaciune, post, cântare.. Nu fi-ţi zgîrciţi cu El. "Fă-ţi timp pentru
Dumnezeu şi El iţi va da timp pentru toate celelalte lucruri!"
În al doilea rând, dă-ţi timp ţie însuţi. Odihneşte-te
suficient (7 ore), mănâncă cu atenţie, îngrijeşte-te, fă-ţi un bilanţ
înainte de a dormii, dă-ti timp.
După ce i-ai dat lui Dumnezeu şi ţi-ai dat şi ţie, puţinul
acela de timp care ţi-a mai rămas dă-l şi altora. Slujeşte-le,
vorbeşte-le despre Dumnezeu. Dă familiei, prietenilor, colegilor...

Fă-ţi timp...
În trecerea grăbită prin lume către veci
Fă-ţi timp, măcar o clipă sa vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând
Fă-ţi timp să poţi cu milă, să le alini, trecând.

30 Octombrie
4 Noiembrie

Fă-ți timp s-aștepți din urmă când mergi cu slăbănogi,
Fă-ți timp pe-un munte, seara, stând singur să te rogi,
Fă-ți timp să stai cu mama și tatăl tău bătrâni,
Fă-ți timp de-o vorbă bună și-o coajă pentru câini.
Fă-ți timp să stai aproape de cei iubiți, voios,
Fă-ți timp să fii și-al casei în slujba lui Cristos,
Fă-ți timp să guști frumsețea din tot ce e curat,
Fă-ți timp, căci ești de taine și lumi înconjurat.
Fă-ți timp de rugăciune,de post și meditări,
Fă-ți timp de cercetarea de frați și de-adunări,
Fă-ți timp și-adună-ți zilnic din toate câte-un pic,
Fă-ți timp, căci viața trece și când nu faci nimic.
Fă-ți timp lângă Cuvântul lui Dumnezeu să stai,
Fă-ți timp, căci toate-acestea au pentru tine-un grai,
Fă-ți timp s-asculți la toate, din toate să înveți,
Fă-ți timp să dai vieții și morții tale preț.
Fă-ți timp acum, că-n urmă zadarnic ai să plângi;
Comoara risipită a vieții n-o mai strângi.
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În luna aceasta in zilele de joi seara, vom învata de la
Isaac, Iacov si Iosif. Va aşteptăm cu bucurie de la orele 21.00,
pentru a ne insuşii din calităţile oamenilor Lui Dumnezeu.

Secţiunea
TINERET

Un tânar plăcut Domnului!

Se mai poate astazi, într-o lume murdară, ca un
tânăr să fie plăcut Domnului? Biblia spune că DA!!
Deci, merită încercat....
Avem destule exemple de tineri care au trăit exemplar în medii degradate
şi care ne servesc nouă de model, astăzi. Iosif, ne arată că se poate să
rămai curat şi plăcut Domnului într-o lume dominată de imoralitate.
Duminică seara, 4 Noiembrie la SEARA TINERILOR învăţăm mai
multe despre cum ne putem păstra curăţia.
Nu venii singur!!
"Cum işi va ţinea tânarul curată cărarea?
Indreptandu-se după Cuvântul Tau"
Ps 119:9

Luna aceasta continuăm să ne rugăm pentru:
-Umplerea cu Duhul Sfant
-Domnul să lase daruri in biserica
Deasemenea, aducem cazurile de boala:
Andrada Mureşan
Adrian Grozescu
Cristi Fechete
Stefan Uifelean
David Iftene
Cornel Tuşinean
Mariana Saviciuc
Dena Anca
Tudor si Veta Cioară
Valentin ( leucemie )

Ps 119:9

