Rezumatul Evenimentelor
 1 Septembrie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 1 Septembrie (dum. seara) - Evanghelizare
 8 Septembrie (duminică) - ” Ce spune BIBLIA despre..”
..creșterea copiilor și cinstirea părinților.
 15 Septembrie (duminică) - Nuntă Daniel & Lavinia Timofte
 22 Septembrie ( dum. dim. ) Botez Nou Testamental
 22 Septembrie (Dum. seara ) - Sfințirea credinciosului.
 29 Septembrie (Dum. dim. ) - Sfat Frățesc
 29 Septembrie (Dum. seara ) - Răsplătilrea celor credincioși.



Începem pregătirea pt Botez. Cei în cauză vor fi anuntați cu privire la
întalniri.
Luna aceasta încep și repetițiile pt orchestră. Informații cu privire la
intalniri vor fi aduse în biserică și pe grupul de whatsapp deja format.

www 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 .

În școala Lui Dumnezeu
Zilele de vară au zburat... Totul a trecut așa de repede, iar vacanța, concediile și
zilele calde au rămas acum doar o amintire plăcută. În septembrie, toată lumea are
senzația unui nou început. Când aerul dimineții e mai rece, nopțile sunt mai lungi, iar
frunzele din copaci încep să cadă încet, știm că toamna e aproape și, odată cu venirea ei,
începe... școala!
Cu toții avem tangențe cu elevi, fie copii, frați, nepoți sau poate chiar noi suntem
elevi - în toate circumstanțele - fiecare simte o legătură cu școala, cu emoția unui nou
început, gânduri și frământări cu privire la viitor. Nu știu, drag cititor, dacă ești un elev
care ai așteptat cu sufletul la gură să începi școala sau de abia aștepți să vină vacanța de
iarnă, ori ai terminat școala demult și acum îți lipsește – vreau să îți spun că fiecare din
noi e încă elev... în școala lui Dumnezeu!
Școala Lui e cea mai sigură „instituție de învățământ” – aici fiind loc atât pentru
elevi de clasa I, cât și pentru doctori în teologie – pentru că există clase specifice și
programe adaptate pentru fiecare în parte.
În școala Lui, Dumnezeu e Învățător și Profesor, tot El e Mentor și Model. El e Cel
de la care înveți tot ceea ce ai nevoie pentru a deveni, într-o bună zi, la fel ca El.
În școala Lui, Biblia e cartea de bază pentru educație și creștere spirituală. De aici
trebuie să înveți și să studiezi, ea e „abecedarul”- din ea învață copiii în credință, dar și
cartea de studiu pentru „doctorat” - pentru cei cu ani mulți pe calea Domnului.

În școala Lui, programa e diferită pentru fiecare în parte, deoarece
Dumnezeu ne cunoaște nivelul spiritual și nevoile specifice, astfel încât, știe ce
„materii” să ne predea.

( continuare pag. 1 )

În școala Lui, colegii de clasă sunt frații de credință – biserica Sa. Serviciile
divine au scopul de a ne modela și a ne învăța principiile Împărăției, iar părtășiile sunt
precum pauzele – necesare și binevenite, pentru încurajare și prietenie...
În școala Lui, nu poți copia la teste! Colegii tăi au teste cu subiecte diferite de
ale tale! Unii trec prin testul înfrânării, alții prin testul lepădării de sine...
În școala Lui, te formezi pentru a fi cetățean al Cerului. Pe pământ, la școală,
primești o educație prin care să te dezvolți intelectual și care te pregătește, în
principiu, pentru a urma o meserie când vei fi adult. Avem nevoie de atâția ani de
școală și de multe ori, pe parcurs, încă mai facem cursuri de perfecționare; în școala
Lui, pregătirea durează toată viața, pentru a fi modelat frumos și a înțelege pe deplin
principiile Sale.
În școala Lui, ceremonia de absolvire este un eveniment mult așteptat, cu
mult mai de dorit decât absolvirea unei școli de pe pământ. Poate nu ai avut ocazia să
ți se strige numele din aula unei facultăți, la final de ciclu universitar, dar te asigur că
nu se compară cu bucuria și entuziasmul pe care îl vei simți când vei primi cununa
vieții, iar ca certificat de absolvire, vei avea un nume nou, cu o identitate divină, care
vor atesta că ai absolvit cea mai importantă școală: cea a lui Dumnezeu, pentru că
totul va dura veșnic, nu ca aici, bucurie de maxim trei zile...
Dragul meu, indiferent dacă ești sau nu acum elev, sper că ai înțeles din ceea
ce ai citit mai sus responsabilitatea și privilegiul de a te ști în școala lui Dumnezeu. Mă
rog ca anul acesta școlar să fie o binecuvântare pentru toți, indiferent de locul în care
„studiați”, iar Dumnezeu să fie glorificat și să privească cu bucurie la „elevii” săi de
pretutindeni!
A. P.

Tematica lunii Septembrie
Săptămâna
1 - 7 Sept.

Duminică: Cina Domnului & Evanghelizare
De citit: Exod 13: 1 - 9; Marcu 10: 17 - 27; Romani 1: 1 - 7
Cauză pt rugăciune: Conducerea bisericii. Slujitorii bisericii.
”.. vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.” Marcu 10:21
..................................................................................................................

Săptămâna
8 - 14 Sept.

Duminică: Creșterea copiilor și Cinstirea părinților
De citit: Deut. 6:1-9; Efeseni 6:1-4; Romani 1:8-15
Cauză pt rugăciune: Copiii bisericii. Inceperea anului școlar.
”Copii, ascultați.. ! Părinți, nu întărâtați.. ! ”
....................................................................................................................

Săptămâna
15 - 21 Sept.

Duminică: Căsătorie Daniel și Lavinia
De citit: Geneza 2:18-24; Efeseni5:22-33; Romani1:15-17
Cauză pt rugăciune: Daniel & Lavinia Timofte
” Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”
....................................................................................................................

Săptămâna
22 - 28 Sept.

Duminică: Botez Nou Testamental & Sfințirea creștinului
De citit: 1 Petru 1:13 - 25; Romani1: 18 - 25
Cauză pt rugăciune: Candidații de botez
” ..fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră !” 1 Pet 1:15
..................................................................................................................

Săptămâna
29 Sep.- 5 Oct.

Duminică: Sfat Frățesc & Răsplătirea celor credincioși
De citit: 1 Regi 3: 6 - 14; 1 Corinteni 3: 8 - 15
Cauză pt rugăciune: Orchestra bisericii
” Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte. ” 1 Cor. 3:10

Daniel & Lavinia
15.09.2019
Cei doi vin la Casa
Domnului pentru a primii
binecuvantarea. Să fim
alaturi de ei în această zi
specială.
Fie binecuvântată de
Domnul căsnicia
voastră !!

