Buletin Lunar - Biserica "SION" Elche - Februarie 2018

Evenimente

4 Februarie (dum. dim. ) - Cina Domnului
4 Februarie (dum. seara ) - Seara Tinerilor
1 - 15 Februarie - Strângerea de ajutoare pt oltenia
14 Ianuarie (dum. dim ) - Binecuvantare
Sofia Uifelean
 25 Februarie (dum. seara ) - Evanghelizare
Predică: Aurel Şoltuz (Ro)
 26 feb- 3 martie - Rugăciunea de Dimineaţă ( h. 6-7 )
 3 Februarie (Sâmbătă) - Conferinţă pentru femei





Încă de la început Diavolul a incercat să pervertească tot ce a
făcut Dumnezeu. Incluzând aici şi familia. Nu e greu de observat că în
vremea ce trăim, lupta impotriva "căminului" e tot mai aprigă.
De aceea, considerăm că e momentul potrivit pentru a strânge
rândurile şi împreună cu familiile noastre să slujim Domnului.

Iată câteva citate despre familie:
Programul Bisericii:

Contact:

Luni: Tineret
h. 21:00
Marti: Rugaciune
h.21:00
Miercuri: Orchestra
h. 21:00
Studiu Biblic
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 2018
Februarie
Februarie
Februarie
Februarie

1-8
9 - 16
17 - 23
24 - 28

Levetic 14 - Numeri 14
Numeri 15 - Deutoronom 3
Deutoronom 4 - Deutoronom 25
Deutoronom 26 - Iosua 9

 Familia este nucleul civilizației. Will Durant
 Familia este aceea care face ca omul să treacă de la egoism la
altruism. Auguste Comte
 Alergăm după fericire până departe, fie pe mare fie pe uscat; dar
fericirea e aici aproape, în familie. Quintus Horatius Flaccus
 Reușita în căsnicie înseamnă mai mult decât a găsi omul potrivit.
Înseamnă a fi omul potrivit. – Robert Browning
 În societatea noastră “fericirea” este un produs de casă! Anonim
 O căsnicie reușită constă întotdeauna dintr-un triunghi: bărbatul,
femeia și Dumnezeu. – Cecil Myers
 Copiilor trebuie să le lăsăm o frumoasă moștenire de conștiință mai
degrabă decât de aur. – PLATON
 Asa cum îti tratezi parintii, o sa te trateze si pe tine copiii tăi. Thales
 Dacă nu găsesşti fericirea in familia ta, să nu o mai cauţi, pentru că
nu o vei găsi nicăieri. Anonim
 Căsnicia e arta conviețuirii compatibile a 2 oameni incompatibili.
 Nici o altă structură nu poate înlocui familia. Fără ea, copiii noștri sunt
lipsiți de orice temelie morală. Fără ea, ei devin niste analfabeți morali
a căror unică lege este eu-l.- Charles Colson
 Familia este scoala in care esti deopotriva profesor si elev. I.G. Pascu







Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
28 Ian - 3 Februarie - Bontas Doruţ şi Saveta; Bontaş Sefora; Lidia
4 - 10 Februarie - Burcuşel Alin şi Alina & But Samuel şi Fibia
11- 17 Februarie - Cătună Valentin şi Elisabeta & Coste Raul şi Ştefana
18 - 24 Februarie - Covaciu Sorin şi Codruţa & Crăciun Cornel şi Estera
25 Feb - 3 Martie - Crăciun Teodor şi Elena & Creţa Grigore şi Maria

Rugăciunea de
Dimineaţă
26 februarie 3 martie

De luna aceasta vom avea la dispozitie biblioteca bisericii de
unde vom putea împrumuta materiale pentru lectură. Va trebuii să
ne disciplinăm şi latura aceasta. Fratele Stefan Uifelean care
coordonează lucrarea, ne va aduce mai multe detalii în curând.
Mircea Eliade spunea: " Toţi acei ce au acces la o bibliotecă,

(h. 06 - 07)
"Doamne, auzi-mi glasul,
dimineaţa! Dimineaţa, eu îmi
îndrept rugăciunea spre
Tine şi aştept"

la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, mai fortificaţi, iar
durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede."
Învăţătură februarie - Disciplina călăuzirii

 Cum ne călăuzeşte Dumneuzeu
- duminică dim. 10 Feb.
 Călăuzirea în marile alegeri ale vieţii - duminică dim. 25 Feb.
Binecuvântarea corectă a copiilor prin părinţii lor!
Unii cred că a binecuvânta înseamnă doar a le ura de de bine, a le
dori bine, a te ruga pentru ei, pentru copii. Acest lucru este benefic
și poate fi o reală binecuvântare, însă e o felie mică din ceea ce
înseamnă binecuvântarea cuiva, în acest caz, din binecuvântarea
copiilor.
Poate știți că noi transmitem mesaje nu doar verbal ci și nonverbal
și paraverbal. Doar un procent de 7% este transmis prin intermediul
cuvintelor. Altfel spus, binecuvântarea nu se transmite doar verbal
și mai ales faptic. Binecuvântarea verbală vine doar să ”decoreze”
corespunzător acțiunea de binecuvântare. Mai pe înțelesul tuturor, e
că degeaba îl binecuvintezi cu gura pe copil, dacă tu ca tată sau ca
mamă nu-ţi faci timp să stai cu el. Degeaba îți binecuvintezi verbal
copilul, dacă tu soţule nu te înțelegi cu soția ta, mama copilului tău.
Degeaba binecuvintezi cu gura, dacă nu te implici activ în viața lui,
ci ești o prezentă pasivă, ca un bolovan. Hai să aruncăm o privire
asupra modurilor în care pot fi binecuvântați copiii noștri.
Continuarea pe site-ul bisericii: www.sionelche.es/editoriale

Învăţăm de la oamenii bibliei
Joi, 1 Feb - Saul
Joi, 15 Feb - Solomon
Joi, 8 Feb - Ionatan Joi, 22 Feb - Ilie
În perioada 1 - 15 Februarie, la biserică în sala mare de sus, vom aduna
pachete cu îmbrăcăminte pentru familiile nevoiaşe din oltenia.
De ţinut cont:
 Punem lucruri bune, ce pot fi utilizate.
 Recomandat e sa fie in cuti de carton si specificat in mare conţinutul.
 Să dăruiţi cu bucurie (cel mai important).

