Rezumatul Evenimentelor
 7 Iulie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 7 Iulie (dum. seara) - Seara Tinerilor
Învățând de la cei 3 tineri aruncați în cuptor..
 8 - 14 Iulie - Tabăra copiilor și a tinerilor
 14 Iulie (duminică) - Semne și Minuni cei 10 leprosi &
Acan - păcatul care îi distruge și pe alții
 21 Iulie (duminică) - Semne și Minuni Văduva săracă & securea unui
fiu al proorocilor
 28 Iulie ( duminică ) - Semne și Minuni Vindecarea lui Ezechia &
Umblarea pe mare
* 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:

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: 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 .

O vară cu folos
Termometrele se apropie de fierbere iar noi tot mai mult de aerul
condiționat. Miroase bine a vacanță, iar unii dintre noi au și ”dezertat” deja
spre locuri de odihnă. E normal să fie așa și e chiar important aspectul ăsta.
După un an de muncă și activități zilnice, e nevoie de odihnă. Bucurați-vă de
timpul acesta cu familia. Să nu crezii căci doar călătorind departe, la sute de km
sau cheltuind mulți bani, va fi o vacanță excelentă. NU! Din contră, poate vei
rămâne dezamăgit. Pentru a avea o vară cu folos, te sfătuiesc să petreci timp cu
cei dragi, să te bucuri de lucrurile mărunte și în toate să pui bună dispoziție. Iar
apoi, că va fi în România, Carribe sau Santa Pola, nu e cel mai important.
Oricum poți ajunge unde vrei..închide ochii doar.
Totuși, să nu uităm un lucru: în școala Lui Dumnezeu nu avem vacanță!
Spiritual nu avem voie să lasăm armele jos. Diavolul e pe urmele noastre, iar
pentru asta, acum, cand fizic luăm vacanță, spiritual trebuie să fim mai vigilenți.
Aduceți-vă aminte de declinul lui David, omul după inima Lui Dumnezeu, când
și-a permis ca și conștiința să îi intre în ”vacanță”. Ispita la fel mușcă și astăzi.
Așadar, dragii mei, bucurați-vă de concediu fizic, dar spiritual rămîneți
atenți, în veghe. Nu ratați întâlnirile cu El din odăiță și nici părtășiile cu frații.
Defapt, o persoană îndrăgostită de Cristos prețuiește clipele astea.
Vă doresc o vară cu folos, în care să vă odihniți trupul, să aveți momente
frumoase cu cei dragi, iar dincolo de acestea, .......

( continuare pag 1 )

să cătați sfințirea tot mai mult.
Lasă lumina Lui să strălucească
prin tine și fă o diferență între
oamenii cu care te vei întâlni.
Investește timpul liber în relația ta
cu Dumnezeu, așa încât, la final
de vară, să ai forțe proaspete din
Cristos, pentru a intra in ritmul de
zi cu zi. Rămâi ancorat în El și
astfel, vei avea o vară cu folos.
Alin Jucu

Tematica lunii Iulie
Săptămâna
7 - 13 Iulie

Duminică: Cina Domnului & Seara Tinerilor
De citit: Ioan 11:19 - 27 ; Daniel 3: 1 - 30
Cauză pt rugăciune: Dumitru Mureșan
"Eu sunt Învierea și Viața " Ioan 11: 25
....................................................................................................................

Duminică: Minuni și semne în Scriptură
De citit: Luca 17: 11 - 19; Iosua 7: 1 - 26
Cauză pt rugăciune: Carmen Mandache
Închină-te Domnului mărturisindu-ți păcatul ! Iosua 7: 19

Săptămâna
14 - 20 Iulie

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

Săptămâna
21 - 27 Iulie

Duminică: Minuni și semne în Scriptură
De citit: Marcu 12: 41 - 44; 2 Impărați 6: 1 - 7
Cauză pt rugăciune: Familia fratelui Paul Motău
Tot ce faci pentru Domnul, va fi răsplătit odată!!
....................................................................................................................

Săptămâna
28 Iulie - 3 Aug



Duminică: Minuni și semne în Scriptură
De citit: Isaia 38 : 1 - 8; Matei 14: 22 - 33
Cauză pt rugăciune: Familia Florea Cristian & Roxana
” Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!” Matei 14 : 27

Întălnirile la Casa Domnului rămân sub același orar atât în timpul
săptămânii cât și duminica.

www.sionelche.es

MEDITAȚIE

Cu ISUS și în VACANȚĂ !

Odată cu începerea anotimpului de
mai multă neliniște și oboseală în duh ca
vacanțe, oamenii încep să își facă calcule
și înainte să pleci. Despărțit în inima ta, în
legate de intinerarul concediilor lor, încep
gândul tău, de Cel care e singurul în măsuprin a căuta ceea ce e mai potrivit în funcție ră să îți ofere pace, liniște și odihnă chiar
de buget și dorințe. Pregătirea pentru pleca- și fizică, vei trăi drama unui insucces.
re începe cu multe zile înainte, cel puțin la
Ce înseamnă să îl iei pe Isus cu tine
nivelul gândurilor și emoțiilor. Concediile
oriunde pleci? Fiecare pas al tău să fie
în general sunt o adevărată oază de relaxare și condus de El. Să vorbești cu El până acolo
de deco- nectare de la stresul muncii, fiind să-I ceri sfatul chiar și în ce restaurant să
un timp pentru familie și pentru reîncărcar- intri! Nu orice loc este compatibil cu preea bateriilor pentru restul anului.
zența lui Isus! Nu orice activitate și ocupație o binecuvintează El! Ochii să privească
” Să-L iei pe Isus în concediu, iată
prin dioptria setată de El. Urechile să îți fie
larg deschise la îndemnurile Duhului nu la
rețeta de succes pentru o
zarva provocată de decibeli. Să realizezi că
vacanță reușită !”
atâta timp cât Isus reprezintă preocuparea
Nimeni nu și-ar imagina vreodată sau, principală, vei putea găsi exact ce ai căutat
mai rău, să își plănuiască un concediu
și așteptat de la acel concediu: relaxare
plin de neîmplinire, frustare și stres. Alții
fizică, odihnă, pace, liniște, fericire, bucuapelează la auto-înșelare, crezând că odată
rie și nu în ultimul rând împlinire, astfel
cu trupul și sufletul intră în perioada de
încât chiar și în zilele de odihnă să îl iubestand-by. Isus însă, vine parcă în ajutorul
ști pe Isus atât de mult, încât prioritatea
celor ce își plănuiesc o vacanță de vis și le
numărul unu în viața ta este ca, în primul
aduce aminte de un detaliu letal pentru a-și rând EL să se simtă bine acolo unde ești tu
trăi un concediu de lux, nu doar de a-l visa. și mai apoi dorințele tale să fie împlinite.
Isus spunea ucenicilor ceea ce azi fiecare
Cu Isus chiar și în concediu este
copil al lui Dumnezeu ar trebui să își treacă rețeta de succes pentru o vacanță reușită.
cu litere de aur în Pașaport: “… despărțiți
O vacanță în care afirmația “Iubește-l pe
de Mine, nu puteți face nimic” Ioan 15:5
Isus și apoi fă ce vrei” să prindă contur.
Dar oare, Isus este intersat și de moPentru că dincolo de El, absolut totul e
dul cum îmi petrec eu zilele libere odată în
an? DA! Și aceasta nu în sensul de a-ți cere doar o deșertăciune și un regret. F.B
vre-un sacrificiu sau de a-ți pune o povară,
ci de a te scuti de una: un concediu ruinat!
El dorește ca acolo unde vei păși, unde vei
călători, unde îți vei petrece timpul liber, să
ai parte de cel mai extraordinar timp! Cu
toa-tă logica ta, cu toate planurile și calculele tale, cu toate promisiunile și resorturile
de cinci stele, dacă Isus nu e o prioritate și
în zilele libere, tocmai ți-ai semnat sentința.
Te vei întoarce mai gol în suflet, cu și

