Evenimente






2 Septembrie (dum. dim. ) - Cina Domnului
8 Septembrie, h 14.00 - Nuntă Emanuel & Estera
16 Septembrie (dum. dim.) - Binecuvântări de copii
23 Septembrie (dum. dim.) - Sfat Frăţesc
30 Septembrie (dum. seara) - Evanghelizare în limba
---- invită un prieten --spaniola

www.sionelche.es
În fiecare joi - MARII oameni ai Bibliei
Joi, 6 Septembrie - Petru
Joi, 13 Septembrie - Iuda
Programul Bisericii:
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

Joi, 20 Septembrie - Bartimeu
Joi, 27 Sept. - Maria Magdalena
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 împreuna în anul 2018
Septembrie 1 - 8
Septembrie 9 - 16
Septembrie 17 - 23
Septembrie 24 - 30

Ieremia 47 - Ezechiel 18
Ezechiel 19 - Ezechiel 42
Ezechiel 43 - Osea 4
Osea 5 - Amos 9

"Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți
dumnezei afară de Mine"
Unul din instinctele pe care omul le-a păstrat încă de la început este
cel religios. Acest lucru este adeverit atât de către antropologi cât și de
oamenii de știință. Orice om care a trăit, trăiește sau va trăi vreodată pe
acest pământ, va sluji unui dumnezeu. Jean-Paul Sartre, unul din marii atei
ai istoriei, spunea: ”Am simțit nevoia de Dumnezeu. Am căutat religia, am
râvnit după ea și mai ales după remediul ei. Dacă nu aș fi găsit-o aș fi
inventat-o eu însumi.” Albert Camus, existențialistul francez spunea:
”Nimic nu poate diminua apetitul pentru divinitate al ființei umane”.
Știința recunoaște că totul a început de la ”Ceva”. Ceea ce este greu
pentru ei, este să accepte că acel ceva este de fapt ”Cineva”. Totuși, suntem
creați să trăim în două lumi – într-o lume materială, a trupului și într-o altă
lume spirituală, a sufletului. Dumnezeu ne-a creat astfel să căutăm din
instinct frecvența lumii spirituale (Romani 1:19; Romani 2:14-15;
Eclesiastul 3:11) – ”a pus în noi chiar și gândul veșniciei”, ne spune cel
mai înțelept om care a trăit vreodată.
Prima poruncă are scopul de:
 a ne aținti privirile spre Dumnezeul Creator (Exod 20:18-20);
 a ne crea respect – Biblia îl numește frică - față de acest Dumnezeu
(Proverbe 1:7; Exod 20:20; Matei 10:28; etc.). Frica corectă față de
Dumnezeu nu este frica de a fi pedepsit, ci respectul profund și
închinarea care recunoaște nemărginita Lui putere și îl pune pe El pe
primul loc.

Luna aceasta trei familii îşi aduc copilaşii înaintea Domnului la
binecuvântare. Familia Fodor, Burcuşel şi Marţiş.
Fiţi binecuvântaţi de Domnul!
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Din prima poruncă a Decalogului trebuie să înțelegi că:
1. El, Domnul, este Dumnezeu tău, este și va rămâne pentru totdeauna
chiar dacă tu nu accepți.
2. El este singurul Dumnezeu adevărat.
3. Ești dependent de El, însă El nu depinde de nimeni – există prin Sine
Însuși.
4. Lucrarea Lui e DOVADA existenței Lui. (exiști pentru că El există).
Gabi Fodor

Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
2 - 8 Septembrie
Mureşan Cosmin şi Adriana & Parna Marinel şi Ana
9 - 15 Septembrie
Mandache Emanuel şi Estera
16 - 22 Septembrie Păunescu Daniel şi Estera & Păunescu Silvian şi Adina
23 - 29 Septembrie Porczan Pavel şi Rodica & Rad Stelu şi Carmen; Claudiu
30 Sept - 6 Oct.
Roman Aurel şi Maria (Întreaga familie)

Iată însemnătatea numelor:
Selah - nume de provenienţă ebraică, frecvent folosit
în biblie, în deosebi în cartea psalmilor. Înseamnă
"opreşte-te şi meditează".
Asael - "Dumnezeu a făcut"
- în biblie a fost fiul surori lui David. Un bărbat
voinic, foarte sprinten, una din căpeteniile lui David.
Natan sau " Dumnezeu a dat ". De asemenea nume
ebraic si biblic. Cele două nume arată un Dumnezeu
atotputernic şi suveran de care suntem dependenţi.
Lucca - nume de provenienţă latina / greacă şi
înseamnă "născut în lumină" sau "a lumina".
Simion sau "ascultător". Provine dintr-o formă
ebraică, la bază avand verbul "shama". Apare în
biblie atât în vechiul cât şi în noul testament.
"Domnul a auzit" - "Domnul a ascultat".

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


Septembrie, cu miros de toamnă şi cu răcoare sperăm. E luna în
care se termină vacanţa şi reintrăm în normalitate. Vă spun un Bun
Venit tuturor celor ce aţi fost plecaţi, reamintindu-vă defapt tuturor că
e timpul să punem "umăr lângă umăr" şi să lucrăm pentru împaraţia
Lui Dumnezeu. Cum bine ştim, sufletul nu ia vacanţă niciodată. Noi
suntem lucrători împreună cu El, aşa deci te chem să te implici în
lucrare, pentru că e nevoie de tine. Cum spunea Roswell:
"Fă ce poţi, cu ce ai, acolo unde eşti!" Doamne ajută-ne!
Fi binecuvântată, familia SION Elche!!

Sfat frăţesc - duminică 23 Septembrie
Anunţuri
- anunţăm cu timp înainte pentru a vă putea
planifica bine timpul şi a nu lipsii de la întâlnire.
Vom discuta planul de creştere spirituală şi organizare pentru toamnă.
 Evanghelizare în limba spaniolă - Duminică 30 sept. h 18.00
-trăim printre ei şi avem datoria să le spunem despre Dragostea Lui.
Vom pregăti evenimentul cu post, rugăciune dar şi împărţind invitaţii
la vremea potrivită. Te aşteptăm să te implici şi TU!
 Întâlnire slujitorii bisericii SION - Duminică 23, ora 17.00
 Nuntă Emanuel si Estera - Sâmbătă 8 Septembrie - h. 14.00
Vă chemăm să fim alături de miri la cununia religiasă din cadrul bisericii.
♦ Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit
sufleteşte, ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie
ATENŢIE
de Dumnezeu. Nu-l arunca sau nu-l lăsa uitat pe
vreun raft din camera ta!
♦ În cazul în care ai “pierdut” un număr al buletinului şi ai vrea să îl citeşti,
intră pe pagina bisericii www.sionelche.es la secţiunea Buletin Lunar.

