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Evenimente Speciale
 3 Februarie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 3 Februarie (dum. seara) - Seara Tinerilor
Invitați: Viorel Pavăl & tinerii din Valencia
 10 Februarie (dum. dim) - Dare de seamă
 10 Februarie (duminică ) - Ce spune biblia despre
LĂCOMIE / DĂRNICIE
 17 Februarie (duminică ) - Ce spune biblia despre...
MÂNDRIE / SMERENIE
 24 Februarie (duminică) - Ce spune biblia despre ...
ÎNGĂDUINȚA și IERTAREA semenilor
* 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
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

♦ Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit

ATENȚIE

sufleteşte, ia-l şi dă-l unui prieten care are nevoie
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 .

Dragii mei, continuăm incursiunea noastră în 2019, iar luna aceasta
de asemenea, prin mesajele și temele săptămânale, dorim să ne întărim
obiectivul: MAI APROAPE DE CER ȘI UNII DE ALȚII !
Vom studia cum putem să scăpăm și să ne păzim de lăcomie,
mândrie...și să ne îndeletnicim mai mult cu dărnicia și smerenia. Să creștem
tot mai mult în dragostea frățească, în îngăduința și iertarea semenilor.
Sunt pași mici dar elementari. Domnul să ne dea biruință!!
Am găsit un articol foarte frumos și în bună legătură cu obiectivul
nostru. Vi-l pun la dispozitie în continuare !!

Cheia care deschide Cerul..
Adevărata dragoste este atunci când omul iubeşte deşi nu i se poate
oferi nimic în schimb. Omul cu dragoste adevărată este pregătit să sufere
totul atunci când nu este înţeles la măsura dragostei lui. Adevărata iubire
faţă de o persoană, începe în clipa când ne uităm la ea fără dorinţa de a o
poseda, fără dorinţa de a stăpâni asupra ei, fără dorinţa de a ne folosi în
vreun fel de darurile sau de personalitatea ei, ci doar privind şi minunândune de frumuseţea care ni s-a descoperit.
Când iubeşti pe aproapele tău, admiri diamantul care se găseşte
înăuntrul lui şi inima ta se bucură. Când nu-l iubeşti, te agăţi de „pietrele” şi
de „mărăcinii” lui şi-ţi îmbolnăveşti inima.
Dragostea poate fi sinceră şi profundă în zilele luminoase, însă
niciodată nu este atât de tare ca în zilele de suferinţă şi amărăciune, când se
descoperă toate bogăţiile ei ascunse până atunci. Adevărata iubire nu se
clatină şi nu se împuţinează niciodată. Ea supravieţuieşte şi în vreme de
furtună. Adevărata iubire naşte încredere, nu pune la îndoială nimic, ci caută
să acopere orice neajuns şi orice îndoială.
Dragostea deschide cerul şi veşnicia, căci dragostea este singura
scară care ne urcă sus, mai sus de toate amărăciunile şi de toată răutatea
de pe pământ.

( continuare pag. 1 )

Unde este dragoste, acolo este Dumnezeu, iar unde este Dumnezeu,
acolo este tot binele. Dragostea este cel mai nobil, mai elevat sentiment pe
care îl poate trăi omul. Prin dragoste ne atingem de frumuseţea ascunsă din
om, aceea care nu poate fi văzută cu ochii trupeşti, ci numai de inimă.
Când se aprinde dragostea, toate celelalte trec pe locul doi. În ochii ei
nu mai există imperfecţiune pentru că nu vrea să o vadă. Defectele sunt mari
numai unde dragostea e mică. Inima curată nu te lasă niciodată să crezi ceva
rău despre aproapele.
Dragostea se manifestă tocmai prin aceea că văzând şi ştiind
neputinţele şi defectele omului drag, să le rabzi cu nădejdea de a le îndrepta
prin propria ta sensibilitate şi înţelegere.
Să iubeşti înseamnă să simţi suferinţa altuia ca pe a ta. Când iubeşti,
alegi să mori faţă de tine însuţi ca să aduci la viaţă o nouă iubire.
Dragostea desăvârşită este
devotamentul dus până la sacrificiu.
În căldura dragostei se modelează
orice; până şi sufletul. Vrei cheia
oricărei inimi?
Încearcă Dragostea! !!!!

Tematica lunii Februarie
Săptămâna
3 - 9 Feb.

Duminică: Cina Domnului & Seara Tinerilor
De citit: Ioan 15 : 1 - 8 ; 1Tes 3 : 7 - 13
Cauză pt rugăciune: Tinerii Bisericii.
Tinerii bisericii - biserica de ASTĂZI !
....................................................................................................................

Săptămâna
10 - 16 Feb.

Duminică: Ce spune Biblia despre LĂCOMIE / DĂRNICIE
De citit: Luca 12: 13 - 21; Evrei 13 : 6; 1 Tes.4: 1 - 8
Cauză pt rugăciune: Andrada Mureșan
Să ne păzim de lăcomie prin DĂRNICIE !

Duminică seara, 3 Februarie de la
orele 18, te invităm la
Seara Tinerilor!
Împreună cu noi vor fi și tinerii din
Valencia alături de fr. Viorel Pavel.
Tema:
”Vine tineretul la Tine ca roua”

” Eugăciunea este cea mai înaltă
activitate a sufletului uman! ”
dr. Martin Lloyd Jones

....................................
În 10 Februarie,duminică dimineața, ” Rugăciunea este unitatea de măsură
a dragostei! ”
în cea de-a 2-a parte a slujbei,
conducerea bisericii va prezenta
Sfântul Augustin
secretariatul și situația financiara a
bisericii. (darea de seamă)
” Am văzut o mulțime de oameni care
....................................
lucrează fără să se roage,
Frații de la Rugul Aprins (Valencia)
dar niciodată un om care se roagă
vor slujii în biserica noastră în 10
fără să lucreze. ”
februarie, duminică seara.Vom avea
Hudson Taylor
un timp de închinare prin cântare și
evanghelizare. Adu un prieten!!
” La rugăciune, prefer să rămână
inima mea fără cuvinte, decât
cuvintele mele fără inimă! ”
Lamar Boshman

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

Săptămâna
24 Feb - 2 Mar

Coorie Ten Boom

Autor necunoscut

Duminică: Ce spune Biblia despre MÂNDRIE / SMERENIE
De citit: Prov. 16: 1 - 20 ; 1 Pet. 5: 5 ; 1 Tes.4: 9 - 12
Cauză pt rugăciune: Lucian Coste
SMERENIA ca mod de viață !
Duminică: Ce spune Biblia despre........
ÎNGĂDUINȚA și IERTAREA semenilor
De citit: Coloseni 3: 12-15; Matei 18: 21-35; 1 Tes 4: 13-18
Cauză pt rugăciune: Jessica Straniș
” Îngăduiți-vă unii pe alții și... iertați-vă ! ” Col. 3: 13

” Pentru unii, rugăciunea este volanul;
pentru alții, roata de rezervă! ”

” Timpul petrecut cu Dumnezeu este o
investiție în eternitate! ”

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

Săptămâna
17 - 23 Feb.

GÂNDURI

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

În fiecare Joi seara de la orele 21
avem timp de învățătură din
1 și 2 Tesaloniceni.

” Rugăciunea nu este atât de mult o
acțiune, cât o atitudine - aceea de a fi
dependent de Dumnezeu ! ”
Autor necunoscut

