Buletin Lunar - Biserica "SION" Elche - martie 2018

Evenimente
 3 Martie (Sâmbătă ora 10) - Conferinţa femeilor
 4 Martie (dum. dim. ) - Cina Domnului &
binecuvantare Beatrice
 4 Martie (dum. seara) - Portretul unei mame biblice
 25 Martie - Duminica floriilor
 29 Martie - Joia mare - Cina Domnului
 30 Martie - Vinerea mare
 1 Aprilie (duminică) - Paştele

În fiecare joi - MARII oameni ai Bibliei
 Joi, 1 Martie - ESTERA
Joi, 8 Martie - RUT

 Programul Bisericii:
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

Joi, 15 Martie - ELISEI
Joi, 22 Martie - EZECHIA
Contact:
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
Martie
Martie
Martie
Martie

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

Iosua 10 - Judecători 12
Judecători 13 - 1 Samuel 13
1 Samuel 14 - 2 Samuel 8
2 Samuel 9 - 1 Împăraţi 10

Câte ceva despre...SUPUNERE
Oare ce este supunerea? Supunerea este capacitatea de a
renunţa la povara de a-ţi impune mereu voinţa. Înseamnă şi
libertatea de a renunţa la drepturile tale în favoarea altora.
Noi avem drepturi, ni se cuvin o grămadă de lucruri. Dar ce-ai
zice să renunţi la ele? Renunţă la dreptul de a avea dreptate.
Poate că în relaţiile cu soţia, cu soţul sau cu prietenii tăi, e
clar ca lumina zilei că tu ai dreptate. De ce ai renunţa la dreptatea
aceea de dragul lui sau al ei? Din dragoste pt el sau ea. Asta
înseamnă supunere. De aceea spune biblia:"Supuneţi-vă unii altora
în dragoste." Această lepădare de sine nu înseamnă renunţarea la
propria ta identitate. E un sentiment extraordinar când şti că ai
dreptate şi laşi de la tine. Vă recomand exerciţiul acesta.
Unde trebuie să arătăm supunere?
- faţă de Dumnezeu "Supuneti-va dar lui Dumnezeu. Impotriviti-va
diavolului, si el va fugi de la voi" (Iacov 4:7). Lui Dumnezeu trebuie
sa ne supunem, iar lui Satana trebuie sa ne impotrivim. Desigur,
păstrând ordinea aceasta, altfel iasă rau.
- în familie Soţia trebuie să fie supusă soţului şi soţul să-şi iubească
soţia. Copiii trebuie să fie supuşi părinţilor iar aceştia să nu-i întărâte.
Supunerea în familie se câştigă prin dragoste, nu cu pumnul.
- în Biserică "Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei
priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea
socoteală de ele.." Biserica este familia copiilor lui Dumnezeu şi în
aceasta familie unii sunt rânduiţi să conducă. Dumnezeu ne îndeamnă
să acceptăm această ordine pentru ca activitatea acestor lideri
spirituali să poata fi facută cu bucurie.
- faţă de autorităţi "Fiţi supusi oricarei stăpâniri omeneşti, pentru
Domnul; atât împaratului, ca înalt stăpînitor, cât si dregătorilor."1 Pet.
- în societate "sa fim împodobiţi cu smerenie în legăturile noastre".
Cine e nesupus e din Diavolul, pentru ca el a fost primul rebel
şi nesupus. Şi e la modă azi. Noi să nu fim aşa, ci din contră să fim
nişte soldaţi disciplinaţi ai Lui Hristos. Amin
A.J.

Învăţătură martie - Disciplina SUPUNERII

 Fiind supuşi Lui Dumneuzeu
 Fiind supuşi unii altora

Când spui „femeia“, ai spus „mama“, și-ai spus „soția“, „fiica“, „sora“,
și-ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora,
și-ai spus iubirea, și căldura, și frumusețea fără care
ar fi-un pustiu, și-ar fi-o durere, și-ar fi-o tristețe tot sub soare.
Ce gol și ce singurătate era în cele șase zile
când nu era în rai femeia pe toate luminându-i-le,
iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un vis, ca dintr-o rană,
ce minunată întregire le-a dat ființa diafană.
E-adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea,
dar fără ea n-ar fi viața și n-ar fi binecuvântarea,
n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrimă sub stele
și ce-ar fi lumea fără-acestea și ce-ar fi viața fără ele?

De ştiut...
 Întâlnirea surorilor Luni de la 20.30
(din 2 în 2 săptămâni)
 Marţi - zi de post cu
întreaga biserică.
 În fiecare duminică seara
la biserica avem un timp
de evanghelizare. Adu
cu tine un prieten!
 E deschisă lista pentru
botez. Dacă eşti decis
pentru Dumnezeu
contactează conducerea.
 24 Martie, ora 18.00
Seară de rugăciune
la Ontinient.

www.sionelche.es

- duminică dim. 11 Martie
- duminică dim. 18 Martie

IMPORTANT
Nu există nimic, nici o împrejurare, nici
un necaz, nici o încercare, care să mă
atingă atât timp cât ele nu au trecut mai
întâi prin Dumnezeu, apoi prin Cristos şi
în sfârşit m-au pătruns şi pe mine. Dacă
au ajuns până aici este pentru că există
un scop măreţ, pe care eu în această clipă
nu-l pot înţelege. Dar cum eu refuz să
intru în panică şi imi ridic ochii către El,
le primesc toate ca venind de la tronul
Lui, având un rost binecuvântat pentru
inima mea. Nici o împrejurare nu mă va
tulbura, nici o încrcare nu mă va
dezarma, nici o situaţie nu mă va face să
dau înnapoi, pentru că mă voi odihni în
bucuria Domnului meu.
Aceasta este odihna victoriei!

Să-L binecuvântezi pe Domnul și mulțumește-I c-a făcut-o
iar fața mamei și-a soției adie-o dulce și sărut-o
pe fruntea sorei și-a fetiței, fă semnul binecuvântării
cu mângâierea cea mai sfântă a bucuriei și-a cântării.
N-o întristați, ci mângâiați-o și ajutați-o cu iubire
să-și ducă sarcina și crucea frumos și ea spre mântuire
căci când ea plânge toate, toate sunt chinuite și-ntristate
iar când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine-n toate.
...Fii binecuvântată dulce și scumpă mamă și soție
și sora și fetița noastră, fiți fericite pe vecie
cu lacrimi sărutăm obrajii și ochii voștri-n sărbătoare

și-ntreaga dragoste ne-o punem pe-al vostru suflet ca o floare.
Traian Dorz






Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
4 - 10 Martie - Curaciuc Dumitru şi Irina; Estera, Miriam şi Andrei
11- 17 Martie - Creţa Dumitru şi Ana & Duma Pavel şi Tabita
18 - 24 Martie - Dumitraş Cristian şi Emanuela &
Dumitraş Mihai şi Lavinia
25 - 31 Martie - Fechete Teodor şi Angela; Alisa şi Timeea

