Evenimente
 13 Octombrie - Cursuri de instruire pentru părinţi şi
profesori de şcoala duminicală
 14 Octombrie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 15 - 17 Octombrie - Post cu întreaga biserică
 20 Octombrie (h.18.00) - Seară prelungită de rugăciune
împreună cu celelalte biserici
 18 - 21 Octombrie - Seri de mijlocire pentru umplere cu
Duhul Sfânt
 28 Octombrie (dum. dim. ) - Ziua Mulţumirii

www.sionelche.es
În fiecare joi - MARII oameni ai Bibliei
Joi, 4 Octombrie - Zacheu
Joi, 11 Octombrie - Barnaba
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, 25 Octombrie
Anania şi Safira
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
Octombrie 1 - 8
Octombrie 9 - 16
Octombrie 17 - 23
Octombrie 24 - 31

Obadia - Zaharia 2
Zaharia 3 - Matei 15
Matei 16 - Marcu 10
Marcu 11 - Luca 21

"..vegheaţi în vederea
RUGĂCIUNII."
1 Pet. 4:7

Sursa puterii mele
Evanghelia dupa Luca vorbeşte îndeosebi despre puterea Domnului
Isus, despre orele de rugăciune petrecute în prezenţa Tatălui şi despre
manifestarea puterii Lui.
Domnul Isus a fost om ca şi noi şi cu toate acestea, a fost cel mai
puternic om care a existat vreodată pe pământ.Care era secretul Lui?
Rugaciunea! Îl vedem de-a lungul paginilor sfintei scripturi rugându-se
adesea; Îl vedem rugându-se noaptea, dimineaţa, ziua...El ştia că doar prin
rugăciune va avea putere să-şi îndeplinească misiunea.
El, Fiul Lui Dumnezeu a avut nevoie de rugăciune. Cu cât mai mult
noi avem nevoie de rugăciune. Auzim adesea despre minunile pe care
Domnul le făcea pe vremea bunicilor noştrii şi ne dorim să experimentăm şi
noi lucrările măreţe ale Lui Dumnezeu, dar nu suntem dispuşi să renunţăm
la confort. Uităm sacrificiile bătrânilor prin care Domnul înfăptuia minuni,
uităm cum căutau cu disperare locuri în care să se întâlnească cu Domnul,
indiferent dacă era noapte, frig, dacă erau înfometaţi sau singurul loc de
întâlnire era un simplu beci rece si întunecat.
Setea dupa Isus îi atrăgea, pasiunea după Dumnezeu le ardea inimile,
petrecând ore întregi în rugăciune. De ce nu mai vedem minuni? S-a
schimbat Dumnezeu? Nu, nicidecum! Noi ne-am schimbat! Am schimbat
dorinţa de rugăciune cu comoditatea, cu alergarea după avuţii. Vrem să
avem parte de minuni dar nu suntem dispuşi să sacrificăm din timpul nostru,
pentru a-l petrece în prezenţa Lui Dumnezeu. Am fost creaţi să ne rugăm.
Domnul aşteaptă să se întâlnească cu noi în cămăruţă! El are nevoie de
oameni dispuşi să renunţe la ei, la confort, la somn uneori sau distracţii, spre
a le revela voia Lui, pentru a-i umple de putere şi a face minuni prin ei.

(continuare pag. 1 )

Ca un bec care nu e conectat la priză, aşa este un creştin fără
rugăciune. Atunci când curentul ajunge în el, luminează, are putere să
încălzească. Tot aşa şi noi, când suntem conectaţi la El, ne schimbăm,
primim putere şi viziune. Dacă Domnul Isus, Fiul Lui Dumnezeu petrecea
ore întregi în prezenţa Tatălui, cu atât mai mult noi ar trebuii să petrecem
timp cu El în rugăciune.
Cum stai cu timpul de părtăşie cu Domnul? Îi dai timpul tău cel mai
productiv sau doar ce rămâne din zi? Un mare om al Lui Dumnezeu spunea
că dacă nu stai cel puţin o oră pe zi în rugăciune, eşti un creştin slab şi cred
că este adevărat.
Analizează-ţi priorităţile şi dacă vrei putere în viaţa ta,
reorganizează-te! Planifică-ţi un timp pe care să-l petreci doar tu cu
Domnul! Dacă dăm zeciuială din venitul nostru, de ce nu am da şi din
timpul nostru pe care-l primim tot de la El? Vrem minunile Domnului în
mijlocul nostru? Atunci să petrecem mai mult timp cu El şi să dorim tot mai
mult prezenţa Lui, lăsându-L să lucreze cu putere prin noi.
Nu uita că sursa puterii Domnului Isus a fost rugăciunea! Doar prin
rugaciune vom deveni oameni după inima Lui Dumnezeu şi vom vedea
împlinindu-se cuvântul Lui din Ioan 14: 12: "Adevărat, adevărat vă spun, că
cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face
altele mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl, şi orice veţi
cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit prin Fiul."
Să putem spune din toată inima că Domnul este sursa puterii
noastre, tăria şi moştenirea noastră, că În El aflăm plăcerea şi desfătarea!!
L.M.


Cina Domnului în luna aceasta, o vom
De reţinut
serba în cea de-a 2-a duminică - 14 Octombrie

În perioada 18 - 21 avem seri de stăruinţă pentru umplerea
cu Duhul Sfânt. În zilele premergătoare ne apropiem de Domnu cu
pocăinţă prin post şi rugăciune. Domnul să dea izbândă! Alături de noi
vor fi şi fraţi din România.

Ziua Mulţumirii - dedicăm duminica aceasta în a aduce
mulţumiri Lui DUMNEZEU pentru tot ce ne-a dat şi a făcut pentru noi.
La finalul slujbei, întreaga frăţietate rămâne la o masă de dragoste.


Mai multe informaţii pe

www.sionelche.es

Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
7 - 13 Octombrie Oros Eugen şi Naomi & Răducanu Emanuel şi Georgeta
14 - 20 Octombrie
Saviciuc Daniel şi Mariana & Scurtu Nicu şi Estera
21 - 27 Octombrie Straniş Nicolae şi Dorina & Strugaru Samuel şi Gabriela
28 Oct - 3 Noiemb.
Şăulean Mircea şi Adina & Şăulean Iulian şi Simona

" Cat despre mine, eu si casa mea vom sluji Domnului"
"Adu ca
jertfă Lui
Dumnezeu
mulţumiri şi
împlineşte-ţi
jurinţele
făcute Celui
Preaînalt"
Ps 50:14
Meditaţie
eee

RUGĂCIUNEA

"Cel ce a sădit urechea, s-ar putea să n-audă?.." (Psalmul 94:9)

Pentru mulţi oameni, rugăciunea se limitează la nişte vorbe învăţate pe de
rost. Dar a te ruga înseamnă a te adresa Lui Dumnezeu ca un copil tatălui său. Pe
pământ pot să se roage mii de oameni în acelaşi timp şi Dumnezeu nu pierde din
vedere nici un gând de-al lor. În diferiţi psalmi, avem scris: "Doamne, Tu mă
cercetezi... şi mă cunoşti..., căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, Îl
cunoşti în totul." (Ps. 139: 1-4); "Domnul priveşte din înălţimea cerurilor şi vede pe
toţi fiii oamenilor." (Ps.33: 13)
A te ruga înseamnă a-I spune Lui Dumnezeu toate nevoile si necazurile, şi a
avea siguranţă ca El va răspunde potrivit înţelepciunii Sale. El ştie ce este bun pentru
toţi care se roagă.
Aşa cum Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său, Biblia, noi putem să-I
vorbim prin rugăciune. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Mântuitorul este
marele şi unicul Mijlocitor la Tatăl ceresc, prin care putem să adresăm rugăciunile.
Cât de bucuroşi pot fi cei care Îl cunosc pe Mântuitor, fiindcă în El au găsit şi pe unicul
Mijlocitor la Tatăl !
Sămânţa bună - www.resursecrestine.ro

