Rezumatul Evenimentelor








7 Aprilie (dum. dim. ) - Cina Domnului
7 Aprilie (dum. seara) - Seara Tinerilor

"Izbăvit de sub puterea păcatului"
14 Aprilie (duminică ) - Intrarea Domnului in Ierusalim FLORIILE
18 Aprilie - Joia Mare
19 Aprilie - Vinerea Mare

Urmărim firul evenimentelor acestor
zile, prezentate de evanghelistul Marcu

21 Aprilie (duminică) - PAȘTELE - INVIEREA DOMNULUI ISUS
28 Aprilie ( duminică ) - Toma și trăirea prin CREDINȚĂ
Încercări / Răbdare
* 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:

Hristos a înviat !!
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 .

Mai important decât adevărul Învierii lui Hristos e ce facem cu

acest adevăr. A spune doar „Hristos a înviat!” fără a trăi în puterea Învierii
Lui e o cruntă aflare în treabă.
Piatra n-a fost dată la o parte ca să poată ieşi Hristos din mormânt ( El
putea ieşi prin piatră), ci pentru noi, ca să putem vedea şi să putem crede.
Dar sarcina găsirii argumentelor ce să dovedească că Hristos a înviat
nu cade pe umerii noştri, a celor ce credem, ci pe umerii celor ce nu cred.
Ei trebuie să dovedească că totul e o mistificare, o uriaşă şi cuprinzătoare
minciună.
Nouă nu ne rămâne decât să credem şi să ne bucurăm…
Nu este proclamare mai plină de speranță ca aceasta! Faptul că El a
înviat ne dă fiecăruia dintre noi putere să răzbim prin greul vieții, conștienți
că totdeauna după o vineri întunecată, după o sâmbătă tăcută, vine o
duminică a învierii, când totul se schimbă.
Învierea Lui Cristos este garanția că în fața noastră strălucește un
viitor glorios, o veșnicie fericită cu El. Nu greșesc dacă spun că cei care cred
în învierea Lui Cristos sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Cei ce nu
cred în înviere sunt condamnați a trăi fără perspectivă, limitați și fără nici
un fel de speranță. Aceștia sunt cei mai de compătimit dintre pământeni.
Dar pentru noi, Biserică SION și vouă tuturor, „Hristos a înviat!”, şi
să rămână viu în inimile noastre…
P.S. Nu te opri in fața pietrei! Treci dincolo de ea! Pentru tine, într-o
duminică dimineața de April, Hristos a dat-o la o parte.
A.J.

Ce înseamnă intrarea în Ierusalim?
 Identitatea Sa
a. prin locul dinpre care venea (Zah 14:4)

b. prin însemnele profetice care Îl
evidențiau (Zaharia 9: 9 )
c. prin strigătul mulțimii (Matei 21:9 )
 Misiunea Sa
a. El a venit să domnească. Felul în
care a fost primit Domnul Isus la
intrarea în Ierusalim, amintește de
procesiunea de încoronare a unu
împărat.

Cu suliţi lungi, cu săbii grele
ostaşii unui sfânt sobor
Te-au dus în faţa judecăţii
pe Tine, Salvatorul lor!
În jurul Tău s-au strâns bătrânii,
învăţătorul vechii Legi.
Iar Tu ai stat cu mâini legate,
Tu, Creatorul lumii-ntregi.
Pilat, în togă purpurie,
privi de sus cu chip de leu.
Şi nu ştia c-avea în faţă
pe Împăratul Dumnezeu.

b. El a venit să moară. Deși este
"Regele", Domnul Isus nu a mers să
Pe drumul trist Te-au plâns trudiţii
ocupe tronul lui Israel, pentru că slujirea
şi-au râs cei mândri şi bigoţi.
Sa în acea vreme, era cea de Mare Preot.
Iar Tu urcai scăldat în sânge
s-aduci iertare pentru toţi.
c. El a venit să slujească. Urmărind
evenimentele din ziua intrării în
Te-ai aşezat cu braţe-ntinse
Ierusalim, observăm că Domnul Isus n-a
să aperi un pământ pierdut,
fost preocupat de Sine. El a fost gata să
căci numai Tu ştiai că-n lume
slujească, avându-i în atenție pe alții.
( Luca 19:40; Matei 21:16,17 )
n-avem alt preţ, n-avem alt scut.
De-atunci mereu lovim în Tine
şi te gonim cu ură grea.
O, cât ai îndurat, Isuse,
ca să câştigi iubirea mea!
Costache Ioanid

 Caracterul Său
Într-o zi a bucuriei, când era aclamat
și ovaționat de mulțime, El a venit la
Ierusalim așa cum L-a anunțat profetul
Zaharia. Neprihănit, biruitor și smerit.
 www.misiune.ro

Tematica lunii Aprilie
Săptămâna
7 - 13 Aprilie

Duminică: Cina Domnului & Seara Tinerilor
De citit: Ioan 8:12 ; 12: 35,36; Rom 6: 12-23; 1 Tes 5:23-28
Cauză pt rugăciune: Paul Motău
Izbăvit de sub puterea păcatului ! Rom 6: 12
....................................................................................................................

Duminică: Intrarea Domnului in Ierusalim & Săptămâna Mare
De citit: Matei 21:1-9; Luca 19:28-40; Marcu cap 14 și 15
Săptămâna
Cauză pt rugăciune: Ștefan Constantinescu
14 - 20 Aprilie
" Cristos în voi, nădejdea slavei ! " Coloseni 1:27
....................................................................................................................

Săptămâna
21 - 27 Aprilie

Duminică: PAȘTELE - ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS
De citit: Ioan 20: 1 - 23; Luca 24: 1 - 49; 2 Tes 1: 1 - 5
Cauză pt rugăciune: Fanfara bisericii
Având un Cristos viu în inimă! Matei 28:6
....................................................................................................................

Săptămâna
28 Apr - 4 Mai

Duminică: Toma & Trăirea prin Credință
De citit: Ioan 20: 24 - 29; Ioan 3: 14 - 17; 2 Tes 1: 6 - 12
Cauză pt rugăciune: Familia Roman
” Trăind prin CREDINȚĂ nu prin vedere." 2 Cor 5:7

IMPORTANT

S-a deschis o listă pentru
botez. Toți acei care ați primit pe
Cred în Dumnezeu tot așa cum cred în
Domnul Isus în inimă și nu ați
răsăritul de soare. Nu pentru că îl văd, ci
primit și botezul în apă dar aveți
pentru că văd tot ce atinge.
dorința să faceți pasul acesta
C.S. Lewis
.........................................
întelegând necesitatea botezului,
Nu te îndoi niciodată când ești în întuneric contactați pe fratele Alin Jucu.
de ceea e ți-a spus Dumnezeu la lumină.

Informăm că întâlnirile de
V. Raimond Edman
la casa Domnului din Joia Mare cât
..........................................
și din Vinerea Mare, rămân de la
Nu-ți fie teamă să-ți încredințezi viitorul,
ora 21.00.
pe care nu-l cunosti, unui Dumnezeu, pe

Nu uita de ziua de post!
care-l cunoști.
Săptămânal
aducem o zi deosebită
Corrie Ten Boom
înainte Domnului. El să dea
.............................................
Credința înseamnă să faci primul pas chiar propășire bisericii, pentru a trăii
mai aproape de CER
dacă nu vezi toată scara.
și unii de alții !!
Martin Luthr King

