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Evenimente
 2 Decembrie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 2 Decembrie (dum. seara) - Seara tinerilor
"La mulți ani, România!! "
 7-9 Decembrie -Conferință familii - invitat: Viorel Iuga
 23 Decembrie (dum.dim. ) - Ordinări de slujitori
 23 Decembrie ( dum. seara) - Seară de colinde + mesaj
Daniel Floruța
 24 Decembrie ( luni h.19 ) - Ajunul nașterii Domnului
 25 Decembrie ( marti h. 18) - Nașterea Domnului
 31 Decembrie ( luni h. 19 ) - Ajunul anului nou
 1 Ianuarie 2019 ( marti h. 18 ) - Anul nou

www.sionelche.es
În zilele de joi - MARII oameni ai Bibliei
Joi, 6 Decembrie - Luca
Joi, 13 Decembrie - Apolo
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 Decembrie - Pavel
Joi, 27 Dec. - Concluzii ciclu de predici
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
Decembrie 1 - 8
Decembrie 9 - 16
Decembrie 17 - 23
Decembrie 24 - 31

Galateni 1 - 2 Tesaloniceni 3
1 Timotei 1 - Evrei 10
Evrei 11 - 1 Ioan 2
1 Ioan 3 - Apocalipsa 22

Și dacă-i decembrie, avem motive în plus să fim bucuroși. Ne amintim
de acea noapte ce părea liniştită când Dumnzeu a întrerupt tot ce-i făcut din
carne, şi a atins cu degetele omenirea pe umăr: „Sunt aici! Venit să vă
salvez”. Maria şi Iosif, păstorii şi magii, îngerii, Cerul şi pământul întreg au
aflat că la ieslea Betleemului atârnă cel mai mare anunţ făcut în istorie:
Dumnezeu poate fi văzut!
Dacă Dumnezeu nu se întrupa Om în lumea noastră, noi oamenii nu
am fi putut ajunge în lumea divină a Lui. Aceia care au ratat marele anunţ
din noaptea sosirii Majestăţii Divine nu l-au ratat din cauza vreunui rău, sau
a vreunui păcat. Ci din cauza nevegherii! Cine doarme nu are şanse să-L
vadă pe Dumnezeu!
Mă gândeam azi că anunţul sosirii Crăciunului din uşile multora e o
coroană de brad. Dar anunţul lui Hristos pentru Biserică e o cunună de spini.
În globuri şi beteală se vede sărbătoare, în fiecare ghimpe se vede Isus. Şi
cine vede pe Fiul vede şi pe Tatăl. Unii zic, pe drept, că sărbătoarea de azi
este falsă. Mi-e ciudă tare, fiindcă Hristos a plătit pentru ea! Crăciunul vine şi
pleacă. Hristos rămâne! Mai mult, de când a coborât în iesle, Dumnezeu
a lăsat uşa din spate deschisă! Să fie văzut! Numele celui ce poate fi văzut e
Emanuel. Anunţă-i pe toţi: Dumnezeu e cu noi!

În noaptea sfântă de Crăciun,
Pe drumul nins de lună,
Trei magi călări, cu suflet bun,
Aleargă împreună.

Nu simţi fiorul de atunci
Şi-n noaptea asta, frate?
Isus te-aşteaptă să-I arunci
Povara de păcate.

De unde vin? Cum se numesc?
Ce doruri îi frământă?
Spre-o iesle ei călătoresc
Şi cerurile cântă.

El stă în ieslea Lui şi azi
Iertare dând şi viaţă.
Încearcă în genunchi să-I cazi
Cu inima-ţi de gheaţă.

Şi cântă-n inimile lor
Aprinsă, bucuria:
Azi S-a născut un Salvator,
Azi S-a născut Mesia.

Mărturiseşte-I fapta rea
Şi-a patimii revoltă
Şi-o albă, minunată stea
Va răsări pe boltă!

La mulţi ani, România!!
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În fiecare luni seara de la orele 21.00, tinerii se strâng la
părtășie. Cuvânt, rugăciune, cântare și discuții libere pe teme de interes.

Avem la dispoziție biblioteca Bisericii de unde putem
împrumuta cărți și material de lectură. Beneficiază și tu de această
oportunitate.

Luni seara, 3 decembrie, tinerii Bisericii vor ieșii pe străzile
orașului spre a impărți câte un mic pachețel cu mâncare celor
nevoiași. Poți fi părtaș la această lucrarea dăruind cu bucurie 1 bănuț.
Pentru aceasta, luați legătura cu liderii de tineret.

NU lipsi de la Conferința pentru FAMILII din 7-9 Decembrie

Slujirea copiilor cu ocazia nașterii Domnului cât și înmânarea
cadourilor pentru ei, va avea loc duminică seara, 23 Decembrie.

La finalul slujbei dintre ani, familia SION împreună cu cei ce
vor fi prezenti, râmăn să continue părtășia la o masă de dragoste.
Mai multe informații pe site-ul bisericii:

www.sionelche.es

S-au scurs 100 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, când
toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat
național, România. Un centenar zbuciumat, cu războaie, cu revoluţii, cu un
președinte împușcat de Crăciun, cu vreo 25 de milioane de avorturi, cu 25 de
litri de alcool pe cap de locuitor, cu politicieni...ca la noi și lista ar putea
continua mult și bine. O țară cu trecut și viitor, exact cum scria Eminescu că la
”trecutu-ți mare, mare viitor”. Numai prezent nu avem.
Dar peste toate astea, să nu uităm că avem o țară bogată și frumoasă.
Cu Peștera Urșilor și cu Transfăgărășan, cu Vârful Omu și Coloana Infinitului,
cu Cascada Bigăr și cu Cimitirul Vesel, cu o Deltă superbă și cu Porțile de Fier.
Desigur și cu multe altele. Da, o țară splendidă, dar ce trist că nu știm gestiona
corect resursele ce ni le-a pus Dumnezeu la dispozititie.
Chiar dacă deznădejdea ne-a cuprins tot mai mult văzând neputința
națiunii de a ieșii din starea de mediocritate, să nu uităm a mulțumii Lui
Dumnezeu pentru România și să-L rugăm să se îndure de poporul Român. Doar
Dumnezeu mai poate salva țara şi asta trebuie să o înţeleagă cel mai bine
Biserica. O Biserică ce şi-a abandonat rolul de intermediar spiritual între ţară şi
Hristos. E vremea să ne înțelegem menirea, dragilor. Chiar dacă suntem departe
acum, înțelegeți că în suflet suntem și vom fi români.
Dacă vreți o Românie stabilă, cu politicieni care să vadă dincolo de
interesul meschin, cu bisericile pline și cârciumile goale, o Românie curată din
toate punctele de vedere, pe care să o lăsăm copiilor noștri, mai mare și mai
plină de semnificații, atunci rugați-vă pentru România !! (și mergeți la vot)
La mulţi ani, România..oriunde te-ai afla!!
Alin Jucu

Luna aceasta ne vom ruga pentru familiile:
2 - 8 Decembrie 2018
9 - 15 Decembrie 2018
16 - 22 Decembrie 2018
23 - 29 Decembrie 2018

Tușinean Cornel și Nicoleta & Țântean Ghiță și Georgeta
Țânțaș Marian și Lidia & Uifelean Ștefan și Elena
Uifelean Ionică și Andreea & Uifelean Anuța
Straniș Dorin și Loredana & Varga Cornel și Adelina

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

