Rezumatul Evenimentelor
 4 August (dum. dim. ) - Cina Domnului
 4 August (dum. seara) - Evanghelizare
Musafiri: Sergiu si Ligia Nichescu ( mărturie și închinare)
 11 August (duminică) - Semne și Minuni Elisei
Musafiri din Austria
 18 August (duminică) - Semne și Minuni Convertirea lui Saul
 25 August ( duminică ) - Semne și Minuni Învierea fiului văduvei
din Nain & Convertirea lui Corneliu
 31 August (Sambata ) - Începerea pregătirii pt botez ( kateheză )
* 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 .

Dacă am știi ce înseamnă viața...

Dacă am ști ce înseamnă viața, poate, totuși ne-am pregăti pentru
veșnicie. Poate nu ne-am permite să pierdem timpul. "Timpul înseamnă bani." spun unii, dar mi se pare ceva lipsit de inteligență să te folosești de timp doar
penteu viața de aici. Felul cum ți-ai petrecut timpul, și cum l-ai investit, va conta
Acolo, nicidecum aici.
Dacă am ști ce înseamnă viața, poate L-am arăta pe Hristos mai mult, ne-ar
doare că oamenii mor singuri și triști, fără Hristos. Poate am fi mai atenți la
purtarea noastră. Poate nu am mai regreta trecerea timpului și dorințele
neimplinite și am începe să trăim cu dorul după veșnicie, cu gândul că suntem tot
mai aproape de cer cu fiecare zi care trece.
Dacă am știi ce înseamnă viața, poate am renunța la noi și la visele noastre
care uneori sunt atât de absurde și nefolositoare, și-am trăi și pentru alții.
Am fi o mână pentru cel căzut, un picior pentru cel obosit, un ochi pentru cel orb,
un mijlocitor pentru cel căruia credința i-a slăbit. N-am mai investi în nisipul
mișcător al lumii, ci în modelarea caracterului nostru, în viața de rugăciune și
într-o inimă de om.
Dacă am știi ce înseamnă viața, poate am zâmbi mai mult, am râde, poate
am mai și plânge alături de cei ce plâng, am învăța să spunem un "Mulțumesc",
"Te iubesc" și un "Iartă-mă"...

( continuare pag. 1 )

Dacă am știi ce înseamnă viața, poate am trăit mai simplu și mai
frumos. Am admira și-am privi oamenii în profunzimea lor și nu i-am mai
încadra în "frumoși" și "urâți" - i-am iubi.
Poate n-am mai arunca cuvinte cu mai multe înțelesuri, poate n-am
mai răni și poate nu ne-am mai permite un adevăr spus pe jumătate. Am
Înțelege că buzele noastre dezlipesc cuvintele din noi; cuvinte care curăță
repară și construiesc sau murdăresc și rănesc. Nu i-am mai judeca pe alții, ci
ne-am cerceta puternic pe noi înșine, ne-am ghida mereu și mereu după
Scriptură.
Dacă am știi ce înseamnă viața poate am înțelege că suntem aici
pentru a pansa răni, a mângâia inimi, a ierta, a iubi și a binecuvânta. Am știi
că cel mai important lucru este să fii cunoscut de singurul Dumnezeu
adevărat, nu de o mulțime de oameni. Ei uită, se schimbă --- dar Dumnezeu,
niciodată!
Dacă am știi ce înseamnă viața, ne-am ruga mai mult, iar viața noastră
ar fi o închinare continua. Toate lucrurile le-am face ca pentru Domnul. De
câte ori suntem superficiali și grăbiți !? De câte ori acțiunile noastre sunt
pentru ochii celor din jurul nostru ?
Dacă încă nu știm ce înseamnă cu adevărat viața, astăzi e timp să
învățăm de la El.
Daria Alexandru

Gânduri...
” Frumusețea omului născut din Dumnezeu este smerenia și slujirea
altora.”
Anonim
”Dumnezeu este proslăvit doar prin slujirea care rodește pentru Împărăția
Sa. ”
Ioan Hapca
” Cel chemat de Domnul în slujire nu rămâne neconfirmat, neechipat și
neajutat de El. ” Anonim
” Toată avuția lumii și toate realizările ei vor pierii odată; dar slujirea ta,
după voia Lui Dumnezeu, rămâne în veac. ” Ioan Hapca
” Împrimăvărează-ți sufletul în slujire și părtășie, ca să-ți miroasă frumos
sufletul în cer.
”Sanda Tulics

Tematica lunii August
Săptămâna
4 - 10 August

Duminică: Cina Domnului & Evanghelizare
De citit: Ioan 3: 14 - 21; Daniel cap 5
Cauză pt rugăciune: Nelu Kolop
Crede în Isus ca să ai viață veșnică. Ioan 3:16
....................................................................................................................

Săptămâna
11 - 17 August

Duminică: Minuni și semne în Scriptură
De citit: 2 Împărați 13: 14 - 21; Prov cap 11 - 17
Cauză pt rugăciune: Viorel Florea
Fi și TU un OM a Lui Dumnezeu !
....................................................................................................................

Săptămâna
18 - 24 August

Duminică: Minuni și semne în Scriptură
De citit: Fapte 9: 1 - 22; Prov cap. 18 - 24
Cauză pt rugăciune: Costel și Vasilina
”Doamne, ce vrei să fac..? ” Fapte 9:6
....................................................................................................................

Săptămâna
25 - 31 August



Duminică: Minuni și semne în Scriptură
De citit: Luca 7: 11 - 17; Fapte 10
Cauză pt rugăciune: Locuri de muncă
” 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

