Rezumatul Evenimentelor
 6 Octombrie (dum. dim. ) - Cina Domnului
 6 Octombrie (dum. seara) - Seara Tinerilor
 13 Octombrie (duminică) - ” Ce spune BIBLIA despre..”
Trăirea în curăție !
 13 Octombrie (duminică) - ” Ce spune BIBLIA despre..”
Mărturisirea păcatelor !
 20 Octombrie (duminică) - Ziua Mulțumirii !
Invitați: Viorel Pavăl (dimineața) ; Radu Galea (seara)
 27 Octombrie (Dum. dim.) - ” Ce spune BIBLIA despre.. Desfrânare
 27 Octombrie (Dum. seara ) - ” Ce spune BIBLIA despre..”
Sfințirea credinciosului
* În fiecare marți seara de la 21.00 - Timp de RUGĂCIUNE
* În fiecare joi seara de la 21.00 - Timp de ÎNVĂȚĂTURĂ (Romani)

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 .

Ce să aduci la Cină ?
Matei 26: 26 - 29
1. Isus a adus cuvânt de binecuvântare - v. 26

când mănânci; oferi ceva; vorbești - binecuvântează !
Meditație: Ce vorbește gura ta pe parcursul unei luni ? Este gura cu care vei
mânca pâinea și vei bea mustul, sfântă? Ce conține vocabularul tău?
2. Isus a adus cuvânt de mulțumire - v. 27
mulțumirea este o atitudine; o decizie; încrederea în Cel ce ține totul în
control; un stil de viață.
Meditație: Ești tu mulțumit? Ai o inimă mulțumitoare? Ești mulțumit cu
viața ta, familia ta, biserica ta?
3. Isus a adus un legământ - v. 28
un legământ de slujire; iubire; iertare; sacrificiu..
Meditație: Ești gata să intri în legământ? Ești gata să faci legământ cu ochii
tăi, cu limba ta, cu inima ta? Să faci legământ cu El ?
4. Isus a adus o promisiune - v. 29
o nădejde a revenirii; o motivație de perseverență; o provocare la
așteptare.
Meditație: Ești gata să promiți că vei fi mai bun, mai sfânt, mai credincios,
mai dedicat?

Gânduri de Mulțumire și Recunoștință

Tematica lunii Octombrie
Săptămâna
6 - 12 Oct.

Duminică: Cina Domnului & Tineret
De citit: Matei 26:26-35; Gen 4:1-7; Rom 1: 26, 27
Cauză pt rugăciune: Talantul în negoț
Fi și tu un tânăr plăcut Domnului !!
..................................................................................................................

Săptămâna
13 - 19 Oct.

Duminică: Trăirea în curăție și Mărturisirea păcatelor
De citit: Rom 13:11-14; 1 Ioan1:5-10; Rom 1:28-32
Cauză pt rugăciune: Pocăință și Mărturisire
Mărturisirea păcatului și Renunțare !
....................................................................................................................

Săptămâna
20 - 26 Oct.

Duminică: Ziua Mulțumirii
De citit: Proverbe cap: 20 - 26; Romani 2:1-16
Cauză pt rugăciune: Mulțumire
” Mulțumiți totdeauna Lui Dumnezeu...” Efeseni 5:20
....................................................................................................................

Săptămâna
27 Oct - 2 Noi

Duminică: Ce spune Biblia despre Desfrânare și Sfințire
De citit: 1 Tes 4:3-7; 1 Pet 1:13-25; Rom 2:17-24
Cauză pt rugăciune: Vasele de lucru din biserică
” ..fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră !” 1 Pet 1:15

De știut !!
 În perioada 7 - 12 Octombrie în sala bisericii va fi reformă. Bărbații
disponibili care vor să ajute, să i-a legatura cu cei din conducere, și sunt
așteptați cu bucurie.
 Dacă mai sunt doritori pentru tabăra de misiune ce va avea loc la Denia
în perioada 1-3 Noiembrie, să i-a legătura cat mai curând cu conducerea.
 În cea de-a 3-a duminică a lunii, anume 20 Octombrie vom sărbătorii
Ziua Mulțumirii. Impreună cu noi vor fi și frații păstori Viorel Pavăl și
Radu Galea. Să învățăm a trăii o viață de mulțumire !
 Sâmbătă, 26 Octombrie, va fi seară prelungită de rugăciune la Benidorm.
Să ne dăm silințele să participăm și să prețuim astfel de momente
binecuvântate.
 Din cei care sunteți implicați în orchestra ce acum se formează, vă chem
ca pe rând, în fiecare sâmbătă după terminarea pregătirii, să ducem la
masă profesorul și echipa ce vine din Murcia. În sensul aceasta, luați
legătura cu fratele Cornel Crăciun spre a organiza cât mai bine si lucrarea
asta. Domnul să vă răsplătească !!

”Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia Lui
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” 1 Tesaloniceni 5:18


Sunt unul din cei mai fericiți,
mulțumit și bucuros, căci Dumnezeu a
ascultat rugăciunile familiei si tuturor celor
ce s-au rugat pentru mine. Și iată-mă în
viață rămânând soț, tată, bunic și membru
în biserica Sion Elche !
Viorel Timofte


Îi suntem mulțumitori Domnului
din toată inima, pentru că ne-a ales mai
inainte sa Îl alegem noi pe El! Pentru că ne
iubește ,de aceea ne-a scos din robie cu
mâna Lui puternică și ne-a făcut copii ai
Săi !
Daniel și Estera Păunescu


Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că în
bunătatea Lui a privit spre mine, s-a oprit,
mi-a întins mâna și m-a curățat. Pentru
aerul ce ni-L dă și pentru răbdarea ce o are
față de noi, îi mulțumesc !
Daniel Jula


Îți mulțumim că ești un Dumnezeu
minunat, plin de bunatate și îndurare care
nu dai răsplată după meritele noastre!
Eugen și Naomi Oros


Îi mulțumesc lui Dumnezeu care
mi-a dat harul să fac parte din ispravnicii
Lui. Împărăția Lui începe din inimile
noastre, ce acumulăm aceea și dăm mai
departe. Mulțumesc Tatălui pentru acest
privilegiu, pe care în fiecare an, Îl cunosc
mai mult prin învățarea Cuvântului scris,
la Talantul în Negot împreună cu oameni
minunați ! Anuța Uifelean

Mulțumim Domnului
Isus zi de zi pentru harul
mântuirii și pentru că El ne
poarta din biruință în biruință
până la venirea Lui ! Dana Straniș

Îi mulțumesc Domnului pentru că
a lucrat asupra mea și m-a făcut să urmez
calea cea dreaptă prin Isus Hristos !
Ștefan Constantinescu


Ești minunat Isuse Doamne,
te laud Tată, te slăvesc,
și ne-ncetat aș vrea Părinte
prin viața mea să-ți mulțumesc !
Dana Gavrilaș


Îi mulțumim Lui Dumnezeu căci
ne-a imbrăcat cu hainele mântuirii. A Lui
să fie toată slava, cinstea și onoarea în vecii
vecilor !
Ema Dumitraș


Mulțumesc Domnului pentru
jertfa de la Calvar si mântuirea oferită in
dar. Mulțumesc pentru cei ce au incheiat
legământ cu Domnul și pentru întreaga
biserică Sion unde ne bucurăm că Duhul
Sfânt lucrează !
Iacov moldovan

Mulțumim Lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile! De ce? Pentru că de la El
vin toate lucrurile. El a creat
universul
cerul si pămantul cu tot ce

este pe el. El pune legile Lui
in
în sămânță ca să dea rod,

și tot El dă ploaie, caldură,

și lumină, pentru ca noi să

avem hrana de toate zilele !
Dan Saviciuc

Doamne iți mulțumesc că Tu mă
ridici de fiecare dată cînd greutățile vieții
mă pun la pământ.
Doru Crăciun

Tată ceresc, rutina mea de zi cu zi
este atât de aglomerată, încât uneori uit să
mă opresc spre a-ți mulțumii pentru tot ce
este bun în viața mea. Binecuvântările Tale
sunt multe si inima mea este plină de
recunoștință pentru darul de a trãi si
pentru oportunitatea de a vedea minunile
creației Tale in fiecare zi. În liniștea
sufletului meu, îți mulțumesc cel mai mult
pentru dragostea Ta necondiționată.
Patricia Marțis

