Buletin Lunar - Biserica "SION" Elche - MAI 2018

Evenimente

 6 Mai (dum. dim. ) - Cina Domnului
 6 Mai (dum. seara) - Evanghelizare
Invitat: Iacov Miron (Madrid)
 13 Mai (dum. dim.) - Binecuvântare Hadasha Iochebed
 13 Mai (dum. seara) - Înălţarea Domnului Isus
 14 şi 15 Mai (luni şi marti) - Seminarii familie
Invitaţi: Iosif şi Dena Anca
 20 Mai - Coborârea Duhului Sfânt
 26 Mai - Seara de rugăciune la Benidorm
 28 Mai - 2 Iunie - Rugaciunea de dimineaţă

În fiecare joi - MARII oameni ai Bibliei
Joi, 3 Mai - Ieremia
Joi, 10 Mai - Rut

Joi, 24 Mai - Ezechiel
Joi, 31 Mai - Daniel

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 împreuna în anul 2018
Mai
Mai
Mai
Mai

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

2 Cronici 30 - Neemia 9
Neemia 10 - Iov 13
Iov 14 - Iov 37
Iov 38 - Psalmii 21

Într-o lume egoistă şi rea, e nevoie de cât mai mulţi oameni
plini de bunătate. Iar acei oameni trebuie să fim noi. Te invit să-ti faci
un examen de conştiinţă! Ce fel de om eşti? Nu uita, bunătatea trebuie
să vină din interior.
Dragostea are o muzică aparte numită bunătate. Fară bunătate
suntem afoni în iubire. Chiar dacă am venit goi in lume nu trebuie sa
plecăm goi ci “imbracati cu bunătate”!
Bunătatea e semnul regalitaţii. Poţi fi cioban si să te porti ca un
rege sau poţi fi rege si sa te porţi ca un cioban: diferenţa o face
bunătatea!
Bunătatea care inseamnă să nu faci rau aproapelui e omenească.
Bunătatea care inseamna sa faci bine aproapelui e dumnezeiasca!
Binele facut fara sa chibzuiesti e slabiciune. Binele făcut cu
maturitate e bunătate.
Bunătatea e directă chiar daca aceasta inseamnă să faci rani
unui prieten. Ranile dovedesc credinciosia.
Bunătatea nu doar foloseste ocaziile ci le creează.
Cand vei auzi cuvintele: “bine rob BUN si credincios” sa stii că ai
inţeles si trăit bunătatea.
De noi depinde. Deci, să fim buni! Pentru că, după ce vom
pleca de aici, va rămâne ceva în urmă: bunătatea noastră.
"Ce om a fost acela! Extraordinar!"
" Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.."
Proverbe 19: 22

Sâmbătă 12 mai, la Castellon se va
desfăşura etapa regională a
concursului biblic "Talantul în negoţ".
Se vor prezenta participanţi din peste
10 biserici, printre care şi cei din
biserica noastră.
Domnul să vă dea izbândă!
Ce facem de Rusalii..?!
Mi se pare un pic ciudat să vorbesc despre Rusalii, deoarece
experienţa asta trebuie trăită, nu povestită. Se vorbeşte mult despre
plinătatea Duhului şi se practică puţin. Au experimentat primii ucenici
atunci şi este la fel de valabil şi pentru noi azi. De la Rusalii până azi
tot mai mulți oameni au fost și sunt botezați cu Duhul Sfânt. Ritmul
crește. Un lucru e cert: Isus vine în curând!
Dumnezeu nu trimite Duhul Sfânt doar pentru a vorbi noi în limbi
sau doar pentru a proorocii. Ci pentru o sumedenie de alte „lucrări”.
Duhul Sfânt ne cercetează inimile, ne luminează mintea, ne
convertește. Cu El vedem Biblia prin ochelarii lui Dumnezeu! Duhul
Sfânt ne încălzește relațiile, ne umple de putere, ne dă curaj. Ne înalță ca
pe-un zmeu în bătaia vântului. Ne botează cu foc. Adevărul trebuie
botezat cu foc, zicea Bonke. Iar focul vine prin credință. Duhul Sfânt
declanșează treziri spirituale! Înmulțește biserica. O protejează de asediul
diabolic. Îi șterge lacrimile. El e garanția răpirii! Să fiți toți acolo!
Avem atâta nevoie de acest "foc" şi tânjim tot mai mult după El
în adunările noastre. Dragul meu, te chem să fi o torţă purtătoare de
Dumnezeu. E momentul SĂ FI cu adevărat MARTOR a Lui Hristos.
Când Benjamin Franklin a vrut să lumineze Filadelfia, să pună
becuri pe străzi, s-au speriat oamenii. Nu au acceptat ideea deoarece era
mai confortabil la întuneric. Până când acesta şi-a pus un bec în faţa
casei. După 2 luni a început să se lumineze oraşul.
Nu mai vorbiţi oamenilor despre cât de grozavă e lumina ci mai
degrabă puneţi una în faţa casei voastre. E momentul să aprindem
lumina Duhului Sfânt pentru ca oamenii să-şi dorească lumina.
De Rusalii doresc să ne umple Duhul Sfânt de toate darurile
Sale! Dar noi să avem și roade. Și nu uitați, darurile n-au nicio valoare
dacă n-au dragoste!
A. J.

Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
6 - 12 Mai
13 - 19 Mai
20 - 26 Mai
27 Mai - 2 Iunie

Grozescu Adrian şi Monica & Hanc Călin şi Gabriela
Hanga Daniel şi Larisa & Hălmăgean Lucian şi Dana, Denisa
Hudrea Florin & Iftene Alexandru şi Raluca
Iordăchescu Cristian şi Alina, Elise & Iordăchescu Emil şi Lidia

De ştiut...
 Duminică, 6 Mai se deschide oficial
biblioteca bisericii.
 În fiecare zi de MARŢI familia SION
e în zi de jertfă.
 Luna aceasta se încep cursurile de
cateheză cu candidaţii pentru botez.
 28 Mai / 2 Iunie - Rugăciunea
de dimineaţă ( h. 6 - 7).
 În fiecare duminică seara avem
timp special de evanghelizare.
Nu veni singur! Adu un prieten!
 Pentru mai multe informaţii,
evenimente şi alte detalii, vizitează

www.sionelche.es
"De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari,
neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul
Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră
în Domnul nu este zadarnică."

Luni si marti, 14 si 15 Mai, de la
orele 20.30, în cadrul bisericii, vom
avea întalniri de învăţătură pe tema
familiei.
Fratele păstor Iosif Anca împreuna cu
soţia Dena, vor fi alături de noi.
Te aşteptăm la un timp binecuvântat!

...Tu poţi, Duhule Preasfinte,
cu puterea Ta cea mare,
să ne-aprinzi mărturisirea
cu mai multă-nflăcărare.
Să ne dai mai multă grijă
şi înţelepciune-n viaţă,
ca-n lucrarea Ta cea sfântă
să urmăm a Ta povaţă!…
Dă-ne Tu putere-n ceasul
greu al jertfei şi-ncercării,
Ca să moştenim Lumina
fericirii-n veşnicie,
Lăudându-Te pe Tine,
Sfinte Duh, cu bucurie
şi pe Tatăl, şi pe Fiul
Cărui slavă se cuvine,
Dumnezeul nostru mare,
noi Te preamărim pe Tine!
Traian Dorz

