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Evenimente Speciale








3 Martie (dum. dim. ) - Cina Domnului
3 Martie (dum. seara) - Seara Tinerilor
10 Martie (duminică ) - Ce spune biblia despre
MÂNIE / BLÂNDEȚE
16 Martie (sâmbătă ora 18.00) - EVANGHELIZARE
Invitat predică: Adi Mocan
17 Martie (duminică ) - Învățătură și Evanghelizare
Invitat predică: Adi Mocan
24 Martie (duminică) - Ce spune biblia despre ...
PĂCAT / PĂCATUL care nu se iartă
31 Martie ( duminică ) / Ce spune biblia despre ...
Încercări / Răbdare
* În fiecare marți seara de la 21.00 - Timp de RUGĂCIUNE
* În fiecare joi seara de la 21.00 - Timp de ÎNVĂȚĂTURĂ

Programul Bisericii:

Contact:

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

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 caz că ai “pierdut” un număr al buletinului şi ai vrea să îl citeşti, intră
pe pagina bisericii www.sionelche.es la secţiunea Buletin Lunar .

Primăvară pentru suflet

Așteptăm cu bucurie această perioadă, când soarele tot mai
prietenos se ivește pe cerul senin; lumina și energia sa ajutându-ne să ne
dezmorțim după o iarnă obositoare. Florile răsar de sub pământul dezghețat,
simbolizând speranța, credința și viața.
Prin fiecare împrejurare Dumnezeu parcă ne șoptește: ” Vă iubesc!”.
Cineva spunea că natura e megafonul Lui Dumnezeu și cred că avea
dreptate. Prin tot ceea ce a creat pentru noi, Îl putem zării pe El, autorul
desăvârșit, Cel care face și pentru sufletele noastre ceea ce face naturii: le
aduce din nou la viață.
” Trezire ” e cuvântul cel mai potrivit ; așa cum Dumnezeu trezește
natura și totul prinde viață și culoare, așa dorește să facă și în viața noastră.
Tatăl nostru ceresc vrea să aducă la viață tot ceea ce ”doarme”: viața de
credință, sănătatea șubredă, speranțele năruite, eșecurile, familiile
destrămate, căderile, dependențele și multe altele. El vrea să dea suflare de
trezire peste tot ce a adormit sau a murit. Domnul e Cel ce ne poate salva,
să nu uităm asta !!
Lasă-l pe Dumnezeu să aducă primăvară în sufletul tău, în viața ta.
Privește natura și vei vedea ce frumos o trezește El - nimic nu se
împotrivește. Fă ca iarna sufletului tău să rămână o amintire, lăsându-L pe
Tata să aducă trezire peste viața ta. Rămâi lângă Domnul, caută-L, ascultă-L,
petrece timp în odăiță împreună cu El, iubește-L, slujește-I și dă-I voie să
lucreze pentru tine. El lucrează, prin orice împrejurare spre binele tău veșnic.
(Rom. 8:28). A.P.
O primăvară binecuvântată iți doresc!!

Tematica lunii Martie
Săptămâna
3 - 9 Martie

Duminică: Cina Domnului & Seara Tinerilor
De citit: Ioan 10 : 1 - 10 ; Iosua 1: 8; 1Tes 4 : 13 - 18
Cauză pt rugăciune: Mămicile și toate surorile din Biserică.
Păstrând un CUGET curat ! 1 Pet 3: 16
....................................................................................................................

Săptămâna
10 - 16 Martie

Duminică: Ce spune Biblia despre MÂNIE & BLÂNDEȚE
De citit: Efeseni 4: 26 - 32; Filipeni 4: 5; 1 Tes.5: 1 - 11
Cauză pt rugăciune: Evanghelizarea din 16 - 17 Martie
Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii ! Filip. 4:5
....................................................................................................................

Când spui „femeia“, ai spus „mama“, și-ai spus „soția“, „fiica“, „sora“,
și-ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora,
și-ai spus iubirea, și căldura, și frumusețea fără care
ar fi-un pustiu, și-ar fi-o durere, și-ar fi-o tristețe tot sub soare.

Săptămâna
17 - 23 Martie

Duminică: Învățătură & Evanghelizare
De citit: Faptele Apostolilor cap 2. ; 1 Tes. 5: 12 - 15
Cauză pt rugăciune: Emil Iordăchescu
Martori ai Lui Hristos ! Evanghelizăm lumea !
....................................................................................................................

Duminică: Ce spune Biblia despre PĂCAT
De citit: 1 Ioan 3: 1 - 12; Matei 12: 22 - 37; 1 Tes 5: 16 - 22
Cauză pt rugăciune: Copiii Bisericii & Școala Duminicală
”Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru." Rom 6:12

Ce gol și ce singurătate era în cele șase zile
când nu era în rai femeia pe toate luminându-i-le,
iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un vis, ca dintr-o rană,
ce minunată întregire le-a dat ființa diafană.

Săptămâna
24 - 30 Martie

E-adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea,
dar fără ea n-ar fi viața și n-ar fi binecuvântarea,
n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor sau lacrimă sub stele
și ce-ar fi lumea fără-acestea și ce-ar fi viața fără ele?

Duminică: Ce spune Biblia despre ÎNCERCĂRI & RĂBDARE
Săptămâna
De citit: Iacov 1: 1 - 12; Rom 8: 18; Iacov 5: 7 - 11
31 Mar - 6 Apr
Cauză pt rugăciune: Cristi Fechete
” Fiți răbdători în necaz." Rom 12: 12

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

Fiți binecuvântați de Domnul, familia Varga!! Vă
felicităm pentru cea de-a 2-a binecuvântare primită din
cer prin ISAIA NATANAEL.

Să-L binecuvântezi pe Domnul și mulțumește-I c-a făcut-o
iar fața mamei și-a soției adie-o dulce și sărut-o
pe fruntea sorei și-a fetiței, fă semnul binecuvântării
cu mângâierea cea mai sfântă a bucuriei și-a cântării.
N-o întristați, ci mângâiați-o și ajutați-o cu iubire
să-și ducă sarcina și crucea frumos și ea spre mântuire
căci când ea plânge toate, toate sunt chinuite și-ntristate
iar când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine-n toate.
...Fii binecuvântată dulce și scumpă mamă și soție
și sora și fetița noastră, fiți fericite pe vecie
cu lacrimi sărutăm obrajii și ochii voștri-n sărbătoare
și-ntreaga dragoste ne-o punem pe-al vostru suflet ca o floare.

T.D.

Iată semnificația acestor nume:
ISAIA - "Salvarea mea este
Domnul". Nume ebraic, purtat
de un mare profet.
NATANAEL - "om fara
viclesug" sau "dar de la
Dumnezeu". De asemenea vine
din ebraică și apare în N. T.
Punem Numele Domnului
peste tine. Fi binecuvantat !!

NU UITA !!
Sâmbătă 16 Martie de
la orele 18.00 avem o
seara specială de
evanghelizare. Fratele
Adi Mocanu va
predica. Vino și tu, dar
nu singur. Adu cu tine
o persoană care are
nevoie de Isus. E
datoria ta să- I fi
martor și vei răspunde
înaintea Lui !

