
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimente 
 

 

 1 Octombrie - Botez Nou Testamental 

 2-7 Octombrie - Rugaciunea de dimineata h. 06 - 07 

 8 Octombrie - Cina Domnului 

 26, 27 Octombrie - Seminarii de invăţătură 

  tema: "Botezul cu Duhul Sfânt" 

           prezintă:  Costica Macoveiciuc 

 29 Octombrie - duminica dimineata 

  Evanghelizare - Petrica Vrăbioru 

 30 Octombrie      4 Noiembrie - Post si Rugaciune 

 

 

 

 

 

 
      
      În 1756, Anglia urma să fie atacată de Franţa, iar în Franţa se 

făceau pregătiri pentru acest atac. Armata engleză era slabă şi 

marina lor incepea să dea semne de slăbiciune. În momentul 

respectiv, regele care era pe vremea aceea s-a ridicat si a spus 

aşa: "Noi trebuie să postim şi să ne smerim sufletul ca Dumnezeu 

să alunge aceste planuri din inima poporului francez, să nu ne mai 

atace."  Deci, în loc ca regele să spună: " Domnule, toată lumea la 

arme, cu frunze şi flori să trecem Carpaţii, că ne trebuie 

Ardealul...", el a zis: " Lăsaţi astea, puneţi-vă pe genunchi, toţi 

preoţii să fie în biserici. Punem clopotele să sune toată ziua şi noi 

postim înaintea lui Dumnezeu. Închidem crâşmele şi nimeni nu mai 

bea în ziua aceea. Şi toţi ne smerim înaintea lui Dumnezeu." Şi 

Dumnezeu a încurcat planurile franceze. 
 

         Da, postul e de o importanţă majoră. Iar când vorbim despre 

post, trebuie să realizăm că el este una din cele mai puternice 

discipline spirituale. Vreau sa va spun că postul nu implică doar 

abstinenţa de la mâncare, deşi cei mai mulţi cred aşa. Postul este o 

abţinere benevolă de la mâncare şi băutură, alte pofte trupeşti, 

pentru o anumită perioadă de timp limitată, în vederea apropierii 

de Dumnezeu, cu scop spiritual dar prezintă şi avantaje fizice. 

Programul Bisericii: 

 

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 

 

Contact: 

 

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 

 

Octombrie  1 - 8  Obadia - Zaharia 2 

Octombrie  9 - 16  Zaharia 3 - Matei 15 

Octombrie  17 - 23 Matei 16 - Marcu 10 

Octombrie  24 - 31 Marcu 11 - Luca 21 

 



      

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                     
 
 
 
          

Luna aceasta ne vom ruga special pentru: 

           -Umplerea cu Duhul  Sfant 

          -Domnul să lase daruri in biserica 

          -Locuri de muncă 

     -Tinerii bisericii şi noii lideri:          Sami Strugaru 

          Sergiu Marţiş 

Deasemenea, aducem cazurile de boala din biserica: 

 Andrada  Mureşan   

 Cristi  Fechete 

 Adrian  Grozescu    

 David  Iftene 

 Cornel  Tuşinean 

 Mariana  Saviciuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
                                                                                       

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dragii mei, vreau să vă spun că POSTUL nu este ceva optional ci 

acesta trebuie să facă parte din viaţa credinciosului. Domnul Isus 

a spus: ,,când postiţi” (Matei 6:16) El nu a spus: ,,daca 

postiţi”, arătând astfel ca postul este o însuşire a ucenicilor lui. 

Acest lucru reiese şi în cazul lui Pavel care a spus să călcăm pe 

urmele lui (1Corinteni 11:1), iar Pavel se descrie ca fiind ,,în 

posturi adesea” (2Corinteni 11:27). 

 În renumita predică de pe munte, Domnul Isus a abordat 

cele mai importante aspecte ale relaţiei noastre cu Dumnezeu, şi 

cu privire la post a spus următoarele: 

 "Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca 

făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că 

postesc. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, când 

posteşti, unge-ţi capul, şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti nu 

oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care 

vede în ascuns, îţi va răsplăti." ( Matei 6:16-18) 

  

 Este foarte important, înainte ca să începi a postii, să-ţi pui 

întrebarea de ce faci aceasta? Ce vrei să realizezi? Care este 

motivaţia ta? Vezi, potrivit pasajului biblic citat mai sus, unii 

posteau pentru că aşa era în vremea ceea, se considera că cine 

posteşte este un om evlavios, adică un fel de a măsura evlavia şi 

unii îşi luau o înfăţişare posomorâtă ca să arată ce mari eforturi 

depun ei pentru a trăi evlavios. Dar, efortul era pentru ai 

impresiona pe oameni. Motivaţia corectă când posteşti este ca să 

te arăţi Tatălui din ceruri. Mai spune textul de mai sus că atunci 

când vrei să impresionezi pe oameni, sau să ţii pur şi simplu o 

tradiţie, aceasta şi este tot ce ai realizat prin postul tău, mai mult 

nimic. Adică, te-au văzut oamenii, poate unii te-au apreciat, sau 

pur si simplu ai respectat o tradiţie. Punct. Mai mult nimic. 

        Alin Jucu 
  

 

"Totuşi, El suferinţele 
noastre le-a purtat, şi 
durerile noastre le-a 
luat asupra Lui.." 
      Isaia 53:4 

Efecte (beneficii) ale postului 

• Smerenia sufletului (Psalmul 69:10) 

• Stăpânirea trupului (1 Corinteni 9:27; Eclesiastul 19:17); există   

   legătură între post şi păcatele trupului. 

• Binecuvântări duhovniceşti (Isaia 58): sănătate şi neprihănire 

(vers. 8); ascultarea rugăciunii (vers. 9); călăuzire şi dărnicie -vers. 10, 11 

     

La Botez 
Cu-ncredere azi spui "Adio!" 
Trecutului murdar 
Şi-n viaţa ta de-acum incolo, 
Să-ţi fie Domnul far! 
 

În întuneric ai zăcut 
Necaz şi neştiinţă, 
La crucea Domnului Isus 
Azi vi cu umilinţă... 
 

Păcatele ţi s-au iertat 
Şi-ncepi o viaţă nouă, 
Trecutul tău e spulberat 
Ca stropii cei de rouă! 
 

Să te-nsoţeasca Dumnezeu 
Când mergi prin lumea asta, 
Că şi pentru păcatul tău 
Isus primii pedeapsa! 
 

Şi de credinţa ta va fi 
Vreodată încercată, 
Nu dispera, acuma şti 
Că ai in Cer un TATĂ! 
         Laura M.
 

 

 Un gând... 

  la început de toamnă! 

....precum natura se înnoieşte si 

leapădă tot ce e vechi şi nefolositor, 

să ne înnoim şi noi în omul din 

năuntru căutând să fim cât mai 

frumoşi şi plăcuţi; mai iubitori!! 

 

"...să vă înnoiţi in duhul minţii voastre 

şi să vă îmbăcaţi în omul cel nou..." 

                       1Petru 4: 22,23 

https://moldovacrestina.md/alcool-in-post/

