Buletin Lunar - Biserica "SION" Elche - IUNIE 2018

Evenimente

 3 Iunie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 3 Iunie (dum. seara) - Seară de tineret
 17 Iunie (dum. seara) - Evanghelizare
Invitat: Mihăiţă Dănilă
 23 Iunie - Seară de Rugăciune prelungita (Elche)
 24 Iunie - Botez Nou Testamental
 25 - 30 Iunie - Rugăciunea de Dimineaţă
 27 - 28 Iunie (miercuri si joi) - Învăţătura pe tema
"Familia Creştină"
Invitat: Mihaiţă Dănilă

În fiecare joi - MARII oameni ai Bibliei
Joi, 7 Iunie - Osea
Joi, 14 Iunie - Iona

Joi, 21 Iunie
Zaharia şi Elisabeta

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
Iunie
Iunie
Iunie
Iunie

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

Psalmii 22 - Psalmii 45
Psalmii 46 - Psalmii 69
Psalmii 70 - Psalmii 90
Psalmii 91 - Psalmii 111

În lunile precedente, cum am ştiut mai bine, am discutat despre
importanţa disciplinei in viaţa credinciosului. Cred ca invăţăturile aduse
ne sunt de folos spre o apropiere reală de Domnul.
La finalul acestui ciclu, vreau sa vă mai spun doar atat, că dacă
într-adevăr vrem trezire spirituală, trebuie să ieşim din confortul nostru
de "căldicei" şi să trăim un creştinism radical, nu unul de duzină. Asta
înseamnă cumva că puţin îmi pasă ce fac ceilalţi, nu mai stau tot cu lupa
pe alţii în a le căuta defectele şi slăbiciunile, ci pun lupa pe mine. Eu mă
apropii de Domnul, eu mă sfinţesc, eu mă disciplinez pe mine însumi.
Spune şi fă asta în dreptul tău.
Dacă vrei trezire în viaţa, familia şi biserica ta, te chem să fi în
clocot, să arzi pentru Cristos. Chiar dacă astăzi nu mai e la modă.
Bisericile sunt goale iar barurile sunt pline. Ard oamenii pe stadioane,
pentru fotbal. Sunt în stare să se ucidă între ei. Da, în biserici se stinge
entuziasmul. N-a reuşit să stingă entuziasmul creştinilor nici comunismul
nici persecuţiile, dar îl stinge o spurcată de libertate. O libertate
neadevărată şi mincinoasă. Pentru că deşi trăim liberi, inima ne este
prinsă. Ne-am prins inima de maşină, muncă şi multe altele...
Acum e momentul trezirii !! "Trezeşte-te... şi Hristos te va lumina"
A fost odată un om care s-a dus pe o insulă departe. A predicat
Cuvântul Lui Dumnezeu, după care a trebuit să moară. A fost o revoluţie
sângeroasă în ţară şi locuitorii nu putea suporta creştinii - el a murit
decapitat. Câţiva ani mai târziu a venit un alt rege care a redat libertatea
acelei insule. Au venit alţi misionari care au început să le vorbească
oamenilor despre Isus. Le-au spus ca Domnul e bun, că Isus face numai
bine pe unde umblă, că El vorbeşte frumos cu toti oamenii, îi înţelege..
Şi ei au spus: "A fost Isus aici. A fost timp de vreo 20 de ani. A umblat
printre noi şi apoi a plecat într-o noapte şi nu l-am mai văzut."
Cea mai mare fericire pentru mine ar fi să ştiu că vor fi mulţi Isuşi
aici, oameni care vor semăna cu El.
A.J.

3 - 9 Iunie
10 - 16 Iunie
17 - 23 Iunie
24 - 30 Iunie

Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
Jucu Alin si Anca & Jula Lavinia si Jula Mirela
Jula Cosmin si Adelina & Jula Daniel si Sanda
Jula Pavel si Adela & Jula Samuel si Semida
Laurovics Milan si Daniela & Lanciu Constantin si Tabita

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

Pentru cei ce se botează...
Ca şi porunca a Domnului Isus care trebuie să se producă imediat după
naşterea din nou, botezul în apă este un act public sau mărturisirea
publică făcută de un om care l-a primit pe Domnul în viaţa lui.

" MĂRTURIA unui cuget curat"

Interesant e că tot mai mult punem accent pe actul public şi
neglijăm pe cel cu adevărat important. Ne interesează mai mult cine va
predica, cine va cânta, unde vom servii masa... şi lăsăm pe un plan
secund importanţa acelui CUGET CURAT, mai sus amintit.
Îmi doresc să aveţi această curăţie a cugetului pentru a-i putea fi
martori cu adevărat.
Felicitările noastre sunt de o clipă pentru alegerea corectă, dar cele
importante le veţi primii la final...acasă...din partea Lui. Până atunci,
rămâne LUPTA! Hotărârea luată de voi nu e aplaudată de toţi, sper că
ştiţi. E unul care nu se bucură şi nici nu se odihneşte...doar noi ne
permitem luxul ăsta. El e pe urmele voastre si ale noastre, desigur.
Oricum, după botez urmează pustiul...proba. .. asta învăţăm de la
Domnul Isus. Dar voi fiţi TARI!! Cel ce e în voi e mai tare decât toată
puterea întunericului.
Deci, odihna şi felicitările le lăsăm pentru mai târziu. Acum e
timpul să luptăm. Luptaţi să duceţi mai departe VESTEA BUNĂ. Să
prezentaţi colegilor, prietenilor, vecinilor voştrii si nu numai, pe Cel ce v-a
schimbat viaţa. E datoria voastră, NU UITAŢI!
Vă dorim mult succes şi devotament!
"Pot totul în Cristos care mă întăreşte"

Nu noi suntem Calea sfântă,
Calea care duce sus.
Noi suntem doar călătorii,
însă calea e Isus!

Nu din lut se naşte Viaţa,
Viaţa e fără de apus.
Ce e lut în lut se-ntoarce,
însă Viaţa e Isus.

Nu-i o formă Adevărul.
Nici în litere nu-i pus.
Adevărul e-o fiinţă.
Adevărul e Isus!

Astfel Calea-i pasul nostru.
Adevăru-n noi e pus.
Viaţa sfântă-i viaţa noastră,
dacă e în noi ISUS!
Costache Ioanid

NOTĂ
 În fiecare zi de MARŢI familia SION e în zi de jertfă.
 25 - 30 Iunie - Rugăciunea de dimineaţă ( h. 6 - 7).
 În fiecare duminică seara avem timp special de evanghelizare.
Nu veni singur! Adu un prieten!
 Luna aceasta, în 23 iunie, suntem organizatori şi gazdă pentru seara de
rugăciune prelungită care o avem împreună cu bisericile din jur, o dată pe
lună, începând cu orele 18.00. Vom apela la ajutorul dvs. pentru o cât
mai bună organizare.
 În zilele de 27, 28 (miercuri şi joi) ale acestei luni, vom avea din nou
întâlniri în casa Domnului având ca şi temă de învăţătura FAMILIA
CREŞTINĂ!
 Pentru mai multe informaţii, evenimente şi alte detalii, vizitează

www.sionelche.es

