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Evenimente Speciale







6 Ianuarie (dum. dim. ) - Cina Domnului
6 Ianuarie (dum. seara) - Botezul Domnului Isus
13 Ianuarie (dum.dim. ) - Binecuvântare Isaac Dumitraș
13 Ianuarie (dum. seara ) - Ce spune biblia despre POCĂINȚĂ
20 Ianuarie (duminică ) - Ce spune biblia despre POST
27 Ianuarie (duminică) - Ce spune biblia despre BANI și
IUBIREA de BANI
* În fiecare marți seara de la 21.00 - Timp de RUGĂCIUNE
* În fiecare joi seara de la 21.00 - Timp de ÎNVĂȚĂTURĂ

www.sionelche.es

Duminică, 13 Ianuarie, prin ajutorul Lui Dumnezeu,
familia Dumitraș Cristian și Emanuela,aduc
înaintea Domnului și a bisericii pe micuțul Isaac.
Este cea de-a 4-a binecuvântare în familia lor
și prin rugăciune vom pune numele Domnului
peste el. Domnul să te binecuvânteze!!
Isaac provine din evreiescul Yitzchaq , care
inseamna "a rade". In Vechiul Testament, Isaac
era fiul lui Avraam si tatal lui Esau şi Iacov.
Fie binecuvântarea Domnului peste familia Dumitraș!!
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

Contact:
C/ Carlos Anton Pastor nr. 21 Elche
Pastor: Daniel Floruta
Prezbiter: Alin Jucu
Tel: 642-788-552
Email: admin@sionelche.es
alinjucu@yahoo.es
Diacon: Daniel Hanga
Secretar: Samoil Strugaru
Casier: Paul Gagea

Prin harul Domnului iată-ne la acest început de an. Pâna aici fiecare
din noi putem și trebuie să spunem din toată inima Eben-Ezer. Domnul ne-a purtat
de grijă. Slavă Lui!!
Luminați de Duhul Lui Dumnezeu, ne-am propus pentru anul acesta să
căutăm să trăim mai aproape de CER și unii de alții. Mai aproape de CER, căutând cu
prioritate lucrurile de sus prin apropierea noastră de Domnul. Aprofundând Cuvantul
Domnului mai mult, impletindu-l cu rugaciune. Săptămânal vom aborda și ne
disciplina intr-o temă specifică. Duminica va fi invățătură în sensul respectiv, ca mai
apoi, în timpul săptămanii, prin disciplină, perseverență si rugăciune să putem aplica.
Mai aproape unii de alții, lucrând la dezvoltarea unei părtășii și a unui
ambient cât mai plăcut între noi. De asemenea simțind unii cu alții. Fiind alături de
cei ce trec prin încercare, sprijinindu-ne în rugăciune și mijlocind pentru cei
nemântuiți din casele noastre.
Duminică - vom avea timp de rugăciune și de învățătură/evanghelizare.
Tematica principală va fi "Ce spune Biblia despre..."
Marți - Rugăciuni specifice în context cu tema săptămânală. De asemenea în fiecare
marți vom mijlocii pentru câte o cauză anume (boală, prieteni, etc..)
Joi - Vom începe un studiu sistematic din 1 și 2 Tesaloniceni.
La anumite perioade de timp vom aduce invitați organizând zile de
evanghelizare, seri speciale de rugăciune, conferințe, etc...toate acestea având scopul
de a ajuta la propășirea lucrării.

Tematica lunii Ianuarie

(continuare pag. 1 )

Dragilor, știu că timpul e așa de valoros și că de multe ori prea puțin reușim
să rupem din timpul dedicat pentru truda de zi cu zi. Dar tot așa știu că defapt
dedicăm timp pentru ceea ce iubim cu adevărat. Îmi doresc și vă chem ca din anul
acesta începând, să dedicăm mai mult timp la lucrurile care într-adevăr contează.
Matei 6:33 spune: “Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui.." iar cele de trebuință pentru aici, le primim ca și bonus. Așa că,
dacă ești în lipsuri, dar și dacă îți merg bine lucrurile, te sfătuiesc să iți verifici
prioritățile. Mai e Dumnezeu și părtășia personală cu El în centrul vieții tale?
Mai aproape de CER umblând după lucrurile de sus, și mai aproape unii de
alții. Așa e bătătorită calea aceasta și doar așa vom răzbate. Doamne dă izbândă!
Nu uitati sa vizitati pagina bisericii, unde gasiti mai detaliiat viziunea
bisericii pentru 2019, resurse, informatii, evenimente si inclusiv o arhiva video cu
slujbele bisericii. Un an binecuvantat tuturor!!
A. J.

Săptămâna
6 - 12 Ian.

Duminică: Cina Domnului & Botezul Domnului Isus
De citit: Ioan 6:25-40 ; Matei 3:13-17; 1Tes 1.
Cauze pt rugăciune: Propășirea bisericii în noul an!
Sora Ana Parna (bolnavă)

Săptămâna
13 - 19 Ian.

Duminică: Cea dintâi familie & Ce spune Biblia despre
POCĂINȚĂ
De citit: Genesa cap 2,3,4; Fapte 2:22-47; 1 Tes.2:1-12
Cauze pt rugăciune: Pocăința în rugăciune.
Proprietarul localului; Cumparare local

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Săptămâna
20 - 26 Ian.

Duminică: Ce spune Biblia despre POST
De citit: Isaia cap 58 ; Matei 6:16 ; 1 Tes.2:13-16
Cauze pt rugăciune: Slujitorii bisericii; Viorel Timofte

Săptămâna
27 Ian - 2 Feb

Duminică: Ce spune Biblia despre bani și iubirea de bani
De citit: 1 Timotei cap 6; 1 Tes 2:16 - 3:6
Cauze pt rugăciune: Să ne păzim de iubirea de bani.
Ne rugăm pentru Cosmin Mureșan.

.....................................................................................................................
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”Când vei auzi un vuiet de pași în vârful duzilor, atunci să ieși la luptă”
1 Cronici 14:15
Odată un om și-a pierdut ceasul prin rumegușul unui depozit. L-a
căutat disperat, apoi a chemat niște muncitori să-l ajute. Recompensa era
considerabilă. Muncitorii au cotrobăit cu greblele fiecare ungher. Degeaba.
După un timp toți au plecat dezamăgiți.
Nu a trecut mult și un copil a venit cu ceasul în mână și cu zâmbetul
pe buze. ”Cum ai reușit?”, a fost glasul unison al căutătorilor. ”Simplu. M-am
întins pe rumeguș și i-am ascultat ticăitul!”
Căutăm. Dezamăgiți. Facem zgomot. Mult zgomot. Apoi nu mai
auzim Ceasornicul lui Dumnezeu. Iar viața ni s-a rătăcit prin rumegușul
lumii. Nu știu ce ai putut pierde anul trecut. Biruință? Putere? Încredere?
Înțelepciune? Sau poate o relație. Un prieten. O familie. O biserică… Nu le
(re)găsești decât dacă faci întâi puțină liniște. Apoi Îl vei auzi pe Dumnezeu
ca și David: cu un vuiet de pași în vârful duzilor! Fă liniște! Ticăitul lui
Dumnezeu e acoperit de zgomotul lumii. Pașii din vârful duzilor nu se pot
auzi de freamătul carelor de război ale filistenilor!
”În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră…” (Isaia30:15) Oprește-te!
Apoi să te grăbești, căci Domnul va merge înaintea ta ca să birui (1 Cro. 14:15).
Oprește-te și ascultă! Azi. Și mâine ia-o de la capăt !

În Matei 6:16 scrie "Când postiți.." ,adică
pentru Domnul e fără îndoială că noi trebuie să
postim. Pavel spune că am fost "în posturi adesea". Pentru un copil al Domnului,
postul este o necesitate. Iar postul insoțit cu rugăciunea aduce mari biruinți.
Nu știu căt de serios ați tratat ziua de marți ca și zi de post, până acum,
dar vă chem la un nou început. În fiecare zi, în fiecare săptămână, parte dintre
noi să fim în jertfă. Fă bine sufletului tău și alege-ți o zi din săptămână, o zi
specială pentru apropierea de Domnul. Iar dacă te angajezi cu seriozitate și poți
fi consecvent, anunță-l pe fr. Alin Jucu până la mijlocul lunii Ianuarie, spunând
pentru ce zi te-ai hotărât. Aceasta pentru a lua cunoștință de cei ce vor să se
implice cu seriozitate și pentru a organiza un lanț continuu de post și rugăciune.
Astfel, cei din ziua respectivă să poată avea părtășie și unitate în rugăciune.
Fi bincuvântată, familia SION Elche!!

IMPORTANT !!

