Buletin Lunar - Biserica "SION" Elche - IUlIE 2018

Evenimente
 1 Iulie (dum. dim. ) - Cina Domnului
Mesaj: Mihăiţă Dănilă
 5 Iulie( joi seara) - Invitat Sami Rus( Turda)
 15 Iulie (dum dim) - Nuntă Sebi şi Alisa
 25 Iulie - 4 August - Rugăciunea de Dimineaţă

www.sionelche.es
În fiecare joi - MARII oameni ai Bibliei
Joi, 12 Iulie - Zaharia şi Elisabeta
Joi, 19 Iulie - Ioan Botezătorul

Joi, 26 Iulie
Iosif şi Maria

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 împreuna în anul 2018
Iulie
Iulie
Iulie
Iulie

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

Psalmii 112 - Psalmii 139
Psalmii 140 - Proverbe 18
Proverbe 19 - Eclesiastul 9
Eclesiastul 10 - Isaia 15

Lucrănd la buletin, căutam o temă şi fiind luna a 7-a, am luat cea
de-a 7-a porunca, neştiind cu exactitate care e... "Să nu preacurveşti!"
Câteva gănduri scurte şi cred că benefice pe tema aceasta.
În Noul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu spune:
"Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci
Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari." (Evrei 13:4)
Numai căsătoria este cadrul legal pentru relaţiile sexuale, şi
orice activitate sexuală care iese în afara acestui cadru, este o încălcare
a poruncii „Să nu preacurveşti” şi va aduce după sine consecinţe grave,
osânda lui Dumnezeu.
Curvie este orice relaţie sexuală în care sunt implicate persoane
ce nu fac parte dintr-un legământ de căsătorie.
Preacurvia este orice relaţie sexuală în afara căsătoriei în care
este implicată cel puţin o persoană căsătorită.
Atât curvia, cât şi preacurvia afectează în aceeaşi măsură relaţia
intimă din căsătorie şi „spurcă patul” adică murdăresc relaţia conjugală
pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie păstrată cu sfinţenie. De aceea,
Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari în aceeaşi măsură.
Dacă alegi să întreţii relaţii sexuale în afara căsătoriei tale, te
pedepseşti singur, îţi sacrifici căsătoria şi vei fi judecat de Dumnezeu.
Cu referire la porunca a şaptea din Decalog, Domnul Isus a mai spus:
"Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti .” Dar Eu vă
spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu
ea în inima lui." (Mat 5:27-28)
Dacă eşti bărbat, ştii bine la ce se referă Domnul Isus Hristos.
Privitul femeilor ca să le pofteşti în inimă este preacurvie tot aşa cum şi
privitul pornografiilor din reviste, la televizor sau pe Internet. Aceasta
este curvie care îţi otrăveşte grav mintea şi îţi va distruge căsătoria. Nu
vei putea să te bucuri de nevasta pe care ţi-a dat-o sau vrea să ţi-o dea
Dumnezeu.
Nu te potrivi chipului acestui veac stricat în care trăim!
Alege să nu preacurveşti .









Regula celor 3 lucruri:
3 lucruri sunt cele mai de preţ în viaţă:
Dragostea, Credinţa şi Încrederea
3 lucruri nu se întorc niciodată:
timpul, cuvantul şi şansa
3 lucruri sunt nesigure în viaţă:
puterea, norocul şi averea
3 lucruri nu trebuie pierdute:
Pacea, Nădejdea şi Demnitatea
3 lucruri îl distrug pe om:
vinul, măndria şi răutatea
3 lucruri îl definesc pe om:
munca, sinceritatea şi perseverenţa
3 lucruri sunt cel mai dificil de spus:
"Te iubesc!", "Iarta-mă!" şi "Ajuta-mă!"

NOTĂ
 În fiecare zi de MARŢI familia SION e în zi de jertfă.
 În fiecare duminică seara avem timp special de evanghelizare.
Nu veni singur! Adu un prieten!
 În 15 Iulie vom avea o căsătorie în cadrul bisericii
Sebi & Alisa
 30 Iulie...4 August - Rugăciunea de dimineaţă ( h. 6 - 7).
 Pentru mai multe informaţii, evenimente şi alte detalii, vizitează

www.sionelche.es
Ce bice, Doamne-am pregătit
Să Te lovesc pe Spate…
Dar n-am știut că ai venit
Să Te apleci, să porți smerit
Cumplita-mi nedreptate…

Ce Cruce grea și ce Calvar
Ți-a fost a mea trăire…
Dar ai băut paharu-amar
Și ai ales să-mi dai în dar
Eternă mântuire…

Ce spini Ți-am împletit, Isus,
Să-Ți fac din ei cunună…
Dar n-am crezut că ești de Sus
Și că în Tatăl Te-ai supus
Să speli a mea minciună…

Ce piatră mare-am prăvălit
Peste a Ta Ființă…
Mormântul l-am pecetluit
Dar Tu, Hristoase-ai biruit
Și moartea prin Credință…

Ce cuie groase Ți-am bătut
În Mâini și în Picioare…
Un strop de milă n-am avut
Dar n-am văzut cât Te-a durut
A mea neascultare…

Ce Har divin din slăvi cerești…
Privesc uimit la Tine!
Cum ai putut să mă iubești
Și Viața Ta să Ți-o jertfești
Să mă salvezi pe mine…?

Dragii mei, am încheiat primul ciclu al mesajelor de joi seara. Ne-am
propus ca anul acesta in fiecare joi sa vorbim despre Oamenii Bibliei. Până
acum am vorbit despre marii oameni ai vechiului testament. În cea de-a 2-a
parte a anului, vom vorbii despre marii oameni ai noului testament. Va
reamintesc oamenii de la care am învăţat până acum:

Noe
Iov
Avraam
Isac
Iacov
Iosif
Moise
Iosua
Ghedeon
Samson
Ana
Samuel
Saul
David

Ionatan
Solomon
Ilie
Elisei
Estera
Rut
Ezechia
Ezra
Neemia
Isaia
Ieremia
Ezechiel
Osea
Iona

"..uitaţi-vă cu băgare de seamă
la sfârşitul felului lor
de vieţuire şi urmaţi-le
credinţa! "

Am putea să fim mai buni...
Am putea să fim mai buni
De-am începe chiar de LUNI,
Să-ntâlnim ziua de MARŢI Mai atenţi, mai cumpătaţi!
Să ne lecuim de certuri,
Când intrăm în sfânta MIERCURI;
Să lucreze-n zi de JOI
Chiar şi sufletul din noi...
Prea cuminte VINEREA,
Să ne-nveţe a ierta.
SÂMBĂTA să fim curaţi
Şi cu toate împăcaţi...
Că DUMINICA tot Omul
Este aşteptat de Domul.
(Claudia P.)

Evr 13:7

Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
1 - 7 Iulie
Constantinescu Ştefan şi Elena & Kolop Raluca
8 - 14 Iulie
Laurovics Milan şi Daniela &Lanciu Constantin şi Tabita
15 - 21 Iulie
Timofte Sebastian şi Alisa
22 - 28 Iulie
29 Iul. - 4 Aug

Lupan Simion şi Veronica & Mandache Ciprian şi Carmen
Mandache Ionuţ şi Carmen & Marţiş Sergiu şi Tagma

" Cat despre mine, eu si casa mea vom slujii Domnului"

