Luna aceasta ne vom ruga pentru:
-Candidatii de botez
-Copiii bisericii (inceperea anului scolar)

Evenimente
 3 Septembrie- Cina Domnului
 10 Septembrie- (Dum. dim.) Binecuvantare
copii - Fam. Timofte Ionut&Laura
 10 Septembrie- (Dum. seara) Sfat fratesc
 23 Septembrie- (Sambata) Seara de
rugaciune prelungita
 1 Octombrie- Botez Nou-Testamental

Programul Bisericii:

Contact:

Luni: Tineret
h. 21:00
Marti:Orchestra
h. 21:00
Miercuri:Rugaciune
h. 21:00
Joi: Invatatura
h. 21:00
Vineri: Repetitii COR h 21:00
Duminica dim: h. 10:00-13:00
( Rugaciune&Invatatura)
Duminica seara: h. 18:00-20:00
(Evanghelizare)

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

Buletin lunar – Septembrie 2017 – Biserica Penticostală
"SION" Elche

Dragii mei, va duc inainte un nou mini proiect, "Buletinul
Lunar". Prin aceasta as vrea ca in fiecare luna sa va punem la
dispozitie informatii, evenimente, si planul de invatatura pe
care il abordam.
Din luna iunie am inceput sa invatam despre importanta
disciplinei in viata de credinta si as vrea sa continuam acest
proiect. Desi nu vreau sa fiu critic, trebuie sa recunosc ca una
din cele mai mari probleme cu care se confrunta evanghelici
la ora actuala este lipsa de disciplina spirituala. Nu ne place
să practicăm disciplinele spirituale. Și când spun asta, mă
refer atât la slujitorii Bisericii cât și la membrii Bisericii.
Întâlnim tot mai rar oameni disciplinați care să reprezinte un
model, atât pentru generația actuală cât și pentru cea care
va veni. Noi nu ne putem elibera și purifica inima doar prin
exercitarea voinței noastre. Obiceiurile rele nu vor fi niciodata
învinse doar prin exercitarea voinței personale, sau a
ambiției, cum ni se mai zice uneori când se încearcă
încurajarea noastră: “nu ai ambiție, frate, nu ai ambiție!”
Dumnezeu este cel care ne transformă și Duhul Sfânt este cel
care ne schimbă. Amin! Dar asta nu înseamnă că noi trebuie
să lenevim. Să nu ne imaginăm viața de credința din
perspectiva unor zombi programați și determinați să facă
ceva fără nici o contribuție personală. Eu nu mă pot schimba
singur ,dar mă pot pune pe mine însumi în locul unde
Dumnezeu mă poate transforma.

Asta înseamnă, în cele din urmă, ”disciplină spirituală”: să
mă pun pe mine însumi în locul unde Dumnezeu mă poate
transforma. Biblia nu ne permite să ramănem la același nivel
de dezvoltare spirituală, ni se recomandă insistent să nu mai
fim “copii”, să nu ne mai hrănim doar cu“lapte duhovnicesc”,
ci să creștem până vom deveni oameni mari, oameni
deprinși cu hrană tare. Iată câteva pasaje din Noul
Testament care ne vorbesc despre importanța disciplinarii
personale în vederea creșterii spirituale: Coloseni 3:12 – 17;
2Petru 1:5-10; 1Corinteni 9:24-27. Disciplinele spirituale îmi
pun mintea, emoțiile și voința în locul potrivit. Îmi permit să
mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu, prin mijloacele Lui, ca El
să mă schimbe, să mă transforme. În ele însele, disciplinele
nu mă pot schimba, dar ele mă plasează în locul unde harul
poate acționa asupra mea și mă poate înnoi.
Lev Tolstoi spunea că “fiecare se gandește să
schimbe lumea, dar nimeni nu se găndește
să se schimbe pe sine”.
Prin disciplina vom ajunge la biruinta!
Daca in lunile iunie/iulie am vorbit despre
importanta cuvantului si a rugaciunii in
viata credinciosului, in luna aceasta vom avea
ca tema "Disciplina marturisirii pacatelor".
E de importanta majora in viata credinciosului
marturisirea pacatelor, de aceea va invit cu tot dragul sa fim
prezenti la slujbe atat duminica cat si peste saptamana.
Fiti binecuvantati, Alin Jucu.

“ Nu dor nici luptele pierdute,
nici rănile din piept nu dor,
cum dor acele brațe slute
care să lupte nu mai vor.”
Radu Gyr

Importanta Marturisirii Pacatelor
A. De ce nu se mărturisesc oamenii
1. De frică şi ruşine (Genesa 3:10; 18:15)
2. Pentru a nu pierde drepturi şi avantaje (Genesa 27:19-24)
1. Din duh de minciună, împotrivire; Ce am făcut? (Maleahi 1-3)
B. Avantajele mărturisirii
1. Eliberează cugetul (conştiinţa), inima (Ioan 8:31-34)
2. Întrerupe, opreşte, suspendă judecata (2 Samuel 24:17, 25)
3. Reabilitarea completă (Matei 26:75; Marcu 16:7)
C. Alte elemente componente ale mărturisirii
1. Abandonarea păcatului (Proverbe 28:13; Ieremia 7:9-10)
2. Repararea daunelor şi a greşelilor comise (Numeri 5:7)
3. Iertarea celor vinovaţi (Matei 6:12; 18:25-30)
4. Păstrarea confidenţei şi mijlocirea (Proverbe 11:13; Exod 32:30
PREZENTAREA MĂRTURISIRII PROPRIU-ZISE:
A. Când trebuie să ne mărturisim?
1. Într-o fază cât mai incipientă a păcatului. Ce
vrei să faci? (Genesa 4:7)
2.Momente speciale: botez (Matei 3:6); boală
(Iacov 5:16); ziua ispăşirii (Leviticul 23:27-29)
3.În momentul descoperirii păcatului (Ezra 10:10)
B. Cum trebuie să ne mărturisim ?
1. Spunând exact „ce am făcut” (Genesa 3:13)
2. Cu accent pe cauza interioară - pentru ce?
( Genesa 4:6; Romani 2:15)
3. Cu smerenie şi lacrimi (Luca 18:13)
C. Cui trebuie să ne mărturisim?
1. Lui Dumnezeu (Psalmul 32:5; 1 Ioan 1:7-9)
2. Intermediarului (pentru jertfă – V T; pentru rugăciuni – N T) :
(Ioan 20:23; Isaia 59:2)
3. Împotriva cui am păcătuit (Filipeni 1:11-18; Luca 15:18)

Sa citim biblia impreuna in anul 2017
Septembrie 1-9

Ieremia 47 - Ezechel 21

Septembrie 10-16

Ezechel 22 - Ezechel 42

Septembri 17-23

Ezechel 43 - Osea 4

Septembrie 24-30

Osea 5 - Amos 9

