Buletin Lunar

Evenimente

- NOIEMBRIE 2018 -

www.sionelche.es

 4 Noiembrie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 11 Noiembrie (dum. dim.) - Alegeri Slujitori
 17 Noiembrie (Sâmbată h 18.00) - Seară prelungită de
rugăciune - Ontynient
 18 Noiembrie (dum.dim/seara) - Învăţătură şi Evanghelizare
Invitat: Viorel Pavăl (Valencia)
 29 Oct. - 3 Noiemb. - Rugăciunea de dimineaţă (h.6-7)
 În fiecare duminică seara e timp de evanghelizare!!

Invită un prieten!!

www.sionelche.es
În zilele de joi - MARII oameni ai Bibliei
Joi, 8 Noiembrie - Timotei
Joi, 15 Noiembrie - Tabita
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, 22 Noiembrie - Corneliu
Joi, 29 Noiembrie - Lidia
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
Noiembrie 1 - 8
Noiembrie 9 - 16
Noiembrie 17 - 23
Noiembrie 24 - 30

Luca 22 - Fapte 2
Fapte 3 - Fapte 24
Fapte 25 - 1 Corinteni 4
1 Corinteni 5 - 2 Corinteni 13

Porunca a doua – Sau a-l proslăvi pe Dumnezeu
Orice concept, ființă sau lucru care devine un absolut în viața unui om,
astfel încât prioritățile în viața lui se subordonează închinării sau dedicării
totale asupra acestora, devine idol în adevaratul sens al cuvântului. Cu alte
cuvinte, când creația ia locul creatorului, noi cădem automat în idolatrie.
Porunca ne atrage atenția asupra formelor prin care mintea umană ar
putea ”zugrăvi” pe Dumnezeu, adică prin sculptură (statui) și pictură (icoane).
Singurii care au înțeles într-o anumită măsură ca Dumnezeu nu poate fi redat
prin nici o formă palpabilă au fost grecii (vezi Fapte 17:23). E imposibil să dai
formă și culoare unui duh (Dumnezeu este duh- Ioan 4:24).
Totodată ne arată beneficiile sau urmările faptului de a respecta pe
Dumnezeu, blestem până la a treia și a patra generație sau binecuvântări până la
două mii de generații (conform scrierilor din limba ebraică).
Ne întâlnim însă cu o posibilă problemă care ar putea fi ridicată în
această situație: heruvimii de pe capacul ispășirii, sfeșnicul cu cele 7 brațe,
rodiile, etc. care erau în Sfânta Sfintelelor. Mulți se intreabă ce facem cu ele,
dacă Dumnezeu ne-a poruncit să nu facem înfațisări ale lucrurilor. Răspunsul e
foarte simplu: Dumnezeu nu e împotriva artei; cum ar putea fi cel mai strălucit
Artist împotriva artei? El care a creat totul atât de perfect și armonios. Totuși,
să nu uităm că toate aceste lucruri erau în Sfânta Sfintelor unde preotul intra
doar o singură dată pe an, și aceasta doar pentru ca omul să nu fie ispitit să își
facă înfățișări ale lucrurilor pentru a se închina lor.

(continuare..)

În cartea Romanilor, în primul capitol, găsim răspunsul lui Dumnezeu
pentru cei ce fac astfel de lucruri: ”22.S-au fălit că sunt înţelepţi şi au
înnebunit:23 şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care
seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
De aceea, Dumnezeu i-a lăsat
Dreapta măsură
pradă necurăţiei, să urmeze poftele
inimilor lor, aşa că îşi necinstesc
Un pic de durere te face profund,
singuri trupurile, căci au schimbat
Prea multă durere te-afundă prea mult.
în minciună adevărul lui Dumnezeu
C-un pic de avere n-ai lispuri în casă,
şi au slujit şi s-au închinat făpturii
Cu multă avere n-ai somn şi te-apasă.
în locul Făcătorului, care este
binecuvântat în veci ! Amin."
Un pic de-mplinire te face mai bun,
Singurul mod corect de a te
Prea multă împlinire te face nebun.
închina Lui Dumnezeu, este în duh
Un pic de putere te face mai tare,
si-n adevăr (Ioan 4:24).
Gabi Fodor

IMPORTANT

În 11 Noiembrie, cea de-a 2-a
duminică a lunii, de la orele
10.00 vom avea
alegeri pentru slujitori. Sunt
aşteptaţi toti membrii
bisericii pentru
a da curs acestei lucrări de o
majoră însemnătate.
Multă călăuzire vă dorim!!

Prea multă putere pe alţii îi doare.
C-un pic de respect eşti încrezător,
Cu prea mult respect devii sfidător.
Un pic de-ngrijire te ţine mai bine,
Prea multă îngrijire-i o hibă-n gândire.
C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă
Dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă.
Păstrează creştine măsura în toate,
Deloc, nu e bine, iar prea mult te-abate.
Încet, dar şi sigur de la pocăinţă
Şi te pricopseşte c-o altă credinţă.
(Anonim)

Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
4 - 10 Noiembrie
Szarvaş Claudiu şi Ana & Şutic Cristian şi Camelia
11 - 17 Noiembrie
Timofte Mircea şi Elena; Daniel, Estera şi Emanuel
18 - 24 Noiembrie
Timofte Ionuţ şi Laura & Tomuţa Raul şi Daniela
25 Noiem. - 1 Dec. Timofte Viorel şi Aurica; Cazimir & Sut Vasile şi Daniela

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

Învaţă-ţi copilul !!
"Ascultă fiule învăţătura tatălui tău şi nu lepădaîndrumările mamei tale!
Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău."
(Proverbe 1:8,9)
 Să vorbească atunci când trebuie şi să tacă atunci când trebuie "Cine vorbeşte în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii, dar
limba înţelepţilor aduce vindecare." (Prov. 12:18)
 Să spună adevărul în orice circumstanţă - "Pâinea minciunii este dulce
omului, dar mai pe urma gura îi este plină de pietriş." (Prov. 20:17 )
 Să iubească - "Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum
v-am iubit Eu." (Ioan 15:12 )
 Să urască - " Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii
trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care
urzeşte planuri nelegiuite, mpicioarele care aleargă repede la rău, martorul
mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri ." (Prov. 6:16 )
 Să lupte - " Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute
mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupţi lupta cea bună şi să
păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii le-au pierdut şi au căzut
din credinţă." (1 Tim 1:18 )
 Să caute - "Făliţi-vă cu Numele Lui cel Sfânt! Să se bucure inima celor ce
caută pe Domnul!" (Ps. 105:3 )
 Resurse Crestine

