Buletin Lunar - Biserica "SION" Elche - aprilie 2018

Evenimente
 1 Aprilie (duminică) - Învierea Mântuitorului
 2 - 7 Aprilie - Rugaciunea de dimineaţă
 7 Aprilie (h.10.00 - bis. SION) - Cursuri de instruire
pentru învăţătorii de şcoală duminicală.
 7 Aprilie (h.10.00 - bis. SION) - Începere cursuri la
Şcoala Biblică
 8 Aprilie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 În fiecare duminică seara - Evanghelizare
Invită un prieten!

În fiecare joi - MARII oameni ai Bibliei
Joi, 5 Aprilie - Ezra
Joi, 12 Aprilie - Mefiboşet

Joi, 19 Aprilie - Neemia
Joi, 26 Aprilie - Isaia

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
Aprilie
Aprilie
Aprilie
Aprilie

1-8
9 - 16
17 - 23
24 - 30

1 Împăraţi 11 - 2 Împăraţi 14
2 Împăraţi 15 - 1 Cronici 13
1 Cronici 14 - 2 Cronici 6
2 Cronici 7 - 2 Cronici 29

Şi-acest ADEVĂR e punctul central al creştinismului. Nu moartea
ci învierea Lui Hristos e fundamentul nostru. Și alții au murit pe cruce.
Fără înviere, Hristos ar fi fost doar un martir, așa e Domnul Domnilor.
Dacă n-ar fi înviat Hristos nu ar exista nimic pentru care merită
să mori sau pentru care merită să trăiești. Dacă ar fi o poveste doar
învierea Lui, vă garantez eu că nici ucenicii şi nici alti zeci de mii de
martiri de-atunci încoace nu şi-ar fi dat viaţa pentru o minciună.
DA, noi avem deplina convingere că e viu chiar dacă nu-L vedem
cu ochii fizici, vedem tot ce atinge El şi ne minunăm. Stă la dreapta
Tatălui dar Duhul Lui locuieşte în noi. Ne vorbeşte, ne călăuzeşte, ne
dă viaţă şi ne mântuieşte iar în curând ne va lua cu El.
”Dar acum Hristos a înviat din morți”… Deci sus să avem
inimile pentru că El este moartea morții și învierea vieții…
Hristos a înviat!

Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă!
Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi,
Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă
De câte ori, creştine, o auzi?

Ai cântărit cu mintea ta, creştine,
Cât bine ai făcut sub cer umblând,
Te simţi măcar acum pornit spre bine,
Măcar acum te simţi mai bun, mai blând?

Hristos a înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în Adevăr;
În poieniţa-n care zburdă cerbii,
În florile de piersic şi de măr.

Simţi tu topită-n suflet vechea ură?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ţi gură?
Iubirea pentru semeni o simţi jar?

În stupii de albină fără greş,
În vântul care suflă mângâios,
În ramura-nflorită de cireş.
Dar vai, în suflet ţi-a-nviat
Hristos?

O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat,
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte,
Ai drept să cânţi: Hristos a înviat!
Vasile Militaru

Disciplina SIMPLITĂŢII
Oamenii mari sunt oameni simplii, adevărurile mari sunt
adevăruri simple doar Satan le complică. De fapt ne face să credem
că sunt complicate ca să nu ajungem la ele și să le trăim.
Adevăruri simple și atât de valorase cum ar fi: originea omului
care este creația lui Dumnezeu; existența păcatului și posibilitatea
de a scăpa de el prin credința în jertfa Fiului Lui Dumnezeu;
posibilitatea pe care o are fiecare om să trăiască o viață curată în
ascultare de Dumnezeu; bucuria trăirii unei vieți veșnice împreună
cu Creatorul... Sunt doar câteva adevăruri simple dar valoroase la
care fiecare din noi putem ajunge să beneficiem de ele.
Ne putem amintim de oamenii mari ai Bibliei care de fapt erau
oameni simplii prin care Dumnezeu a făcut lucruri mărețe în istoria
poporului Israel, atât de importante încât astăzi noi le avem scrise
pe paginile Sfintelor Scripturi care să ne folosesc drept învățăură.
Ghedeon cel mai mic din casa tatălui său, dintr-o familie
sărcacă din Manase. Dumnezeu îl cheamă să izbăvească poporul
Său din mâna lui Madian. Cu puterea pe care o are e suficient să
lupte pentru că biruința o dă Dumnezeu. Nu contează din ce
familie vin sau ce statut social am, când îl am pe Dumnezeu de
partea mea, biruința e garantată.
Rut o femeie dintr-un popor străin, rămasă văduvă alege să
urmeze pe soacra sa care se întoarce în țara lui Iuda. Credincioșia
ei a fost răsplătită de Dumnezeu cu un nume mare în poporul ales.
Smerenia întodeauna înalță și credincioșia este răsplătită.
David un copil simplu care îngrijea de oile tatălui său. Leul sau
ursul nu-i putea răpi turma pentru că se lupta cu ei. își făcea cu
credincioșie slujba acolo unde probabil nimeni nu-l vedea. Dar
Dumnezeu care cunoaște inima, l-a ales împărat al lui Israel. A fost
cel mai mare împărat al poporului Său. Din spița de neam al lui,
Dumnezeu a rândui să se nască Împăratul Împăraților, Hristos
Domnul.
Credincioșia lucrurilor mici ne califică pentru lucruri mari. „Cine
este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele
mari...” (Luca 16:10)
Sunt așa de mulți oameni simplii care apar pe paginile Sfintelor
Scripturi prin care Dumnezeu a făcut lucrări mărețe. Oameni care
au ales să asculte de Dumnezeu, să trăiască smeriți; oameni cărora
Dumnezeu le-a dat un nume care a rămas în intorie ca astăzi să ne
folosească drept pilde.
Acel om simplu poți fi tu, pot fi eu, poate fi oricine care alege
să trăiască smerit în ascultare de Dumnezeu. Se merită să

ascultăm de acest minunat Dumnezeu care guvernează Universul,
care ne iubește și care ne vrea întodeauna binele. Îl vedem în
istorie, Îl vedem în prezent și-L vom vedea într-o zi când ne va
chema acasă, în Împărăția Sa.
Ce har minunat avem să-L sluji pe acest Dumnezeu măreț a
cărui Nume să fie slăvit în veci!
Anuţa Uifelean

Rugăciunea de
Dimineaţă
2 - 7 Aprilie
(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."

Aprilie - Disciplina

SIMPLITĂŢII
Nu ştiu câţi dintre dvs. credeţi
cu adevărat că e mai bine să fi
simplu într-o lume a oamenilor
foarte complicaţi.
Simplitatea este o realitate
interioară ce reflectă un mod
de viaţă în exterior.
Trebuie să fi simplu în interior
pentru a fi şi în exterior.

Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
1 - 7 Aprilie
8 - 14 Aprilie
15 - 21 Aprilie
22 - 28 Aprilie
29 Apr. - 5 Mai

Fechete Cristian şi Naomi & Floarea David şi Alina
Fodor Gabriel şi Andra & Formagiu Florin şi Alina
Florea Viorel şi Varvara; Cristian & Furdui Daniel şi Eunice
Gagea Paul şi Olimpia & Gavrilaş Ioan si Daniela
Gligor Teofil şi Carmen & Gligor Gabriel şi Mădălina

