Buletin Lunar - Biserica "SION" Elche - Ianuarie 2018

Evenimente
1 Ianuarie (luni, h. 18.00) - Anul Nou
7 Ianuarie (dum. dim. ) - Cina Domnului
7 Ianuarie (dum. seara ) - Seara Tinerilor
8 - 13 Ianuarie - Rugăciunea de Dimineaţă ( h. 6-7 )
14 Ianuarie (dum. dim ) - Binecuvantare
Paula Alexandra Iftene
 În fiecare duminica seara - Evanghelizare






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

C/ Carlos Anton Pastor nr. 21
Elche
Pastor:Daniel Floruta
Diacon:Alin Jucu
Tel: 642-788-552
Email: admin@sionelche.es
alinjucu@yahoo.es
Secretar: Samoil Strugaru
Casier: Paul Gagea

Sa citim biblia impreuna in anul 2017
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie
Ianuarie

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

Geneza 1 - Geneza 26
Geneza 27 - Exod 4
Exod 5 - Exod 27
Exod 28 - Levetic 13

... sau aşa ar trebuii să fie. "Cele vechi s-au dus"! E momentul
să lepădăm ambiţiile, răutatea, neiertările şi obiceiurile rele ce le
purtăm de-atâta vreme în spate, şi să ne înnoim mintea şi viaţa,
trăind frumos...pentru Domnul.
Ce îmi doresc pentru Biserica din Elche în anul acesta, e
împlinirea versetelor din Efeseni 4:
"Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare,
orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul,
cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. "
Cam asta numesc eu înnoire.
Doi soldaţi în tranşee: ”De ce se bat oamenii în război?” ”Pentru
că se supără două țări.” ”Adică, două bucăți de pământ?”
”Nu, oamenii din ele.” Cel de-al doilea soldat, lăsă pușca jos și sări
afară. ”Atunci eu plec, că nu-s supărat pe nimeni.”
Să nu fiți supărați pe nimeni anul care vine. Să iertați azi ce
aveți de iertat... Păstrați doar ce-a fost bun din 2017 și restul puteţi
să ardeți. Cenușa memoriei e bună să stingă deochiul pesimistului.
"Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu
dragostea, care este legătura desăvârşirii."
O să avem şi necazuri în 2018 pentru că ele sunt sigure ca și
impozitele. Dar vom primi putere să le biruim. Va fi și pâine și apă
iar când vă vor părea prea greu de urcat munții, încercați să zburați
peste ei… Să nu vă temeţi de ziua de mâine oricât de sumbru ar fi
prevăzută. Dumnezeu este deja acolo şi "prin El noi suntem mai
mult decât biruitori."
Vă doresc un an pe care să-l trăiți. Să-l trăiți fericiți.
La anul o să vă doresc iarăși un an… Până nu vor mai fi ani,
nici zile. Până va fi doar fericire…
A. J.

Calendar
personalizat

Vă mulţumim pentru că aţi dăruit
cu bucurie, îmbucurând multe
suflete nevoiaşe. Bunul Dumnezeu
să vă răsplătească!!

Biserica
"SION"
Elche

În curând vom deschide o
campanie de strângere de
ajutoare tot în scop caritabil
pentru Oltenia. Îmbrăcăminte şi ce
vă mai pune Domnul pe inimă, să
trimitem acolo unde e nevoie.

Dăruieşte şi
unui prieten.
Sunt la
afişier.

Despre aceasta revenim cu detalii!

Luna aceasta îndeosebi aş vrea să ne rugăm pentru cei care s-au
depărtat de Domnul; pentru cei care nu mai vin la biserică, pentru
familiari şi prieteni. Domnul să se îndure de ei, iar noi să ştim să
întindem o mână cu dragoste spre ei.

În serile de joi ale acestei luni, vom invăţa de la 4 mari oameni ai
Lui Dumnezeu: Ana, Samuel, Saul şi David.
Sileşte-te să fi prezent iar Cuvântul Domnului te va sătura!!

Te mai rog..
O rugăciune încă, mai am Isuse al meu,
sa-mi ierți fărădelegea, ce mi-am uitat-o eu.
Să-mi speli întreg păcatul, cel nemărturisit,
în fața judecății, să nu mi-l văd tivit.

Suntem chemaţi să slujim. Oare ce e slujirea? Este iubirea
pusă în practică. Spunem soţiei sau unui prieten că-i iubim. Dar cum îi
iubim? Cuvintele nu costă şi le rostim uşor. Mai ales cuvintele te
iubesc. Când zicem că iubim pe cineva, trebuie să-l slujim, ca să vadă
că într-adevăr iubirea capătă forme. Iubirea trebuie să capete formă.
Ea este chipul Lui Hristos în noi, pentru că El era Fiu de Dumnezeu şi,
totuşi, a venit în lumea aceasta ca să slujească, nu ca să I se slujească.
În seara cinei, Domnul Isus a distrus ierarhia acestei lumi şi
anume că cel mai bun, cel mai cu funcţie, merită cea mai mare
onoare. Biblia spune: " Între voi să nu fie aşa. Cel care e considerat de
alţii cel mai mare, să fie robul tuturor." Aşa a făcut Domnul. Slujirea
este chipul Lui Hristos în noi, în fiecare.
Disciplina Slujirii - Duminică dimineaţa (21 & 28 Ianuarie)

Și-o bucurie încă, mai am Isuse bun,
să pot da seama bine, de tot ce ai vrut să adun.
Să-ți pot preda talanții, cu fericit folos,
să mă găsești Stăpâne, ispravnic credincios.
Și-o primăvară încă, mai vreau Isus iubit,
să-mi altoiești toți pomii, ce încă n-au rodit.
Și-apoi o toamnă dulce, să-mi iei din orice ram',
o mare de culoare, și-o zare de balsam.
Și-o fericire încă, mi-aș mai dori Isus,
să văd a Tale steaguri, 'nălțate tot mai sus,
Și oastea Ta unită, mergând biruitor,
și apoi nimic Isuse, pot liniștit să mor...
Anonim

Rugăciunea
de
Dimineaţă
8 - 13
Ianuarie
(h. 06 - 07)
"Doamne, auzi-mi
glasul, dimineaţa!
Dimineaţa, eu îmi
îndrept rugăciunea
spre Tine şi aştept"
"Cine se roagă nu
mai păcătuieşte iar
cine păcătuieşte nu
se mai roagă."

