Rezumatul Evenimentelor
 5 Mai (dum. dim. ) - Cina Domnului
 5 Mai (dum. seara) - Seara Tinerilor
Invitați:
Orchestra din San Pedro &
diacon Iosif Buzan ( Ontinient)
 12 Mai (duminică ) - Ce spune Biblia despre Răzbunare /
Omul împăciuitor
 19 Mai (duminică) - Ce spune Biblia despre Invidie / Prietenie
 25 Mai (sâmbătă h. 18.00) - Seară prelungită de rugăciune la Elche
Invitați: Fr. Puiu Ștefan & Vali
 26 Mai (duminică) - Ce spune Biblia despre Bârfă / Vorbirea
Creștinului
 30 Mai ( joi h. 21.00 ) - Înălțarea Domnului
* În fiecare marți seara de la 21.00 - Timp de RUGĂCIUNE
* În fiecare joi seara de la 21.00 - Timp de ÎNVĂȚĂTURĂ

www.sionelche.esContact:

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

C/ Carlos Anton Pastor nr. 21 Elche
Pastor: Daniel Floruta
Prezbiter: Alin Jucu
Tel: 642-788-552
Email: alinjucu@gmail.com
Diacon: Daniel Hanga
Secretar: Samoil Strugaru
Casier: Paul Gagea
Cenzor: Ștefan Uifelean

♦ 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 .

Perdeaua Templului
Templul din Ierusalim era în vechime templul sfânt al evreilor, loc în
care zilnic erau aduse jertfele de animale pentru iertarea păcatelor. Perdeaua
despărțea Locul Sfânt de locul Preasfânt, iar omului de rând nu-i era permis
accesul dincolo de această limită. El era despărțit de Dumnezeu din cauza
păcatului, având ca intermediar pe marele preot.
Acesta intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, aducând o jertfă de ispășire
pentru popor (Evrei 9:7). Însă a venit vremea ca Marele Preot, Isus Hristos, să
intre o dată pentru totdeauna în Locul Preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței,
ci cu propriul Lui sânge, obținând astfel o răscumpărare veșnică (Evrei 9:12).
Jertfa păcatului nostru a fost adusă de către Isus prin moartea Sa pe
cruce, ruperea perdelei marcând un nou început pentru întreaga omenire. A fost
momentul răscumpărării, dându-ne libertatea de a intra în prezența Lui
Dumnezeu fără a avea nevoie de un intermediar. Ce mare har !
Ruperea perdelei s-a produs în momentul morții Lui Isus, când Tatăl S-a
mutat din acel loc, hotărând să nu rămână într-un templu construit de mâini
omenești. Un moment istoric, dar totodată foarte important, prin această jertfă
avem și noi dreptul să intrăm în Locul Preasfânt, în prezența Marelui Creator,
sfârșindu-se cu vechiul legământ.

( continuare pag 1)

Perdeaua îl simbolizează pe însuși Isus, fiind singura cale de acces către
Dumnezeu, El spunând: ” Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la
Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).
Templul este acum ființa ta!
Lasă ca jertfa de pe cruce să
producă o cale de acces între tine și
Dumnezeu, nu permite ca păcatul să
te despartă de El, ci adu-l la crucea
Lui Cristos!
Îndrăznește și intră în
prezența Lui Dumnezeu, nu vei
regreta! ”
"Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm
îndurare și găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:16).
Naomi Cărăbaș.

Tematica lunii Mai
Săptămâna
5 - 11 Mai

Duminică: Cina Domnului & Seara Tinerilor
De citit: Ioan 10: 11 - 18 ; 2 Tesaloniceni 1: 11, 12
Cauză pt rugăciune: Lucrarea "Talantul in negot"
"Oile Mele ascultă glasul Meu.” Ioan 10:27
....................................................................................................................

Duminică: Ce spune Biblia despre Răzbunare &
Omul împăciuitor
De citit: Romani 12: 17-21; 1 Pet. 3:10,11; 2 Tes 2: 1-12
Săptămâna
12 - 18 Mai
Cauză pt rugăciune: Călin Hanc
” Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.” Rom 12:18
....................................................................................................................

Săptămâna
19 - 25 Mai

Duminică: Ce spune Biblia despre Invidie & Prietenie
De citit: 1 Petru 2: 1 - 3; 1 Samuel 18: 1 - 5; 2 Tes 2: 13 - 17
Cauză pt rugăciune: Corul Bisericii
”Prietenul adevărat iubește oricand...” Prov 17:17
....................................................................................................................

Duminică: Ce spune Biblia despre Bârfă &
Vorbirea creștinului
De
citit:
Prov
11:
12,13;
Efes
4:29;
Efes
5:4; Fapte 1: 9-11
Săptămâna
Cauză pt rugăciune: Iancu Mircia
26 Mai - 1 Iunie
” Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare..”

Cinci elemente ale
relațiilor sănătoase
” Fiecare din voi să se uite nu la
foloasele lui, ci la foloasele altora.”
Filipeni 2:4
1. Încurajează ! Barnaba a devenit
cunoscut drept un mare încurajator,
pentru că ”.. i-a îndemnat pe toți să
rămână cu inimă hotărâtă alipiți de
Domnul.” ( Fapte 11:23)
2. Respectă-ți cuvântul ! Dacă
spui că faci un lucru, fă-l ! Caracterul se
măsoară prin acțiuni, nu prin cuvinte,
așa că fi o persoană a cărei cuvânt
înseamnă ceva.
3. Ține-ți limba în frâu !
Întodeauna spune mai puțin decât
gândești. Nu uita: ” Nebunul iși arată
toată patima, dar înțeleptul o stăpânește.
”( Proverbe 29:11 )
4. Fi vesel ! Solomon a spus: ” O
inimă veselă înseninează fața, dar când
inima este tristă, duhul este mâhnit”
( Proverbe 15:13). Nu-ți revărsa
problemele și dezamăgirile pe umerii
altora, ci du-le înaintea Lui Dumnezeu
prin rugăciune.
5. Manifestă un interes autentic!
Biblia spune: " Bucurați-vă cu cei ce se
bucură; plângeți cu cei ce plâng. Aveți
aceleași simțăminte unii față de alții "
( Romani 12:15, 16 ). Poți face aceste
lucruri doar punându-ți timp deoparte
pentru a afla ce se întâmplă în lumea lor.
 www.resursecrestine.ro
” Mai aproape...unii de alții! ”

IMPORTANT

Duminică 5 Mai, la finalul
slujbei de seară, toți cei care vor să
invețe să cânte la instrument cu corzi
vor rămâne pentru a avea o intâlnire
cu profesorul.

Sâmbătă 25 Mai, biserica
Sion organizează și găzduiește seara
de rugăciune prelungită împreună cu
bisericile din jur. Alături de noi vor fi
și frați musafiri din Romania.

Alături de cauzele
săptămânale și cele cunoscute
bisericii, vă indemn să ne rugăm și
pentru micuțul David Patcan. Are
aproape 3 anișori și deja a suferit 18
intervenții chirugicale. Domnul să se
atingă de el.

Lista pentru botez rămâne
deschisă. Cu ajutorul Domnului la
final de septembrie vom avea și
sărbătoarea aceasta. Domnul să-i
binecuvânteze pe cei ce s-au hotarât
și pe cei ce vor urma.

www.sionelche.es

