Rezumatul Evenimentelor
3 Noiembrie (dum. seara) - Invitat Mircea Deteșan & Misionari
4 Noiembrie ( Luni seara) - Mircea Deteșan & mărturii misionari
10 Noiembrie (dum. dim ) - Cina Domnului
10 Noiembrie ( dum. seara) - Seara tinerilor
12 Noiembrie (marti h 20.00) - Întâlnire rugăciune vasele de lucru
14, 15, 16 Noiembrie - Seri speciale de rugăciune. Umplere cu DS.
17 Noiembrie (duminică ) - Plinătatea și Puterea Duhului Sfânt
24 Noiembrie (Duminică ) - ” Ce spune BIBLIA despre..”
Curăția trupului & Homosexualitate
 29 Noiembrie - 1 Decembrie - Conferință cu Viorel Iuga









Tema: " Lucrurile care ne apropie! "
* 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 .

Plin de Duh
Sunt 3 noțiuni ce trebuiesc bine înțelese. Botezul cu Duhul Sfânt care
este o experientă, umplerea cu Duhul Sfânt care este o acțiune și plinătatea
Duhului Sfânt care este o stare ce rezultă în urma botezului și a umplerilor.
A fi ”plin de Duhul Sfânt” se referă la o stare permanentă de umplere.
Expresia este metaforică, in sens figurativ. Duhul Sânt nu este un lichid sau aer ca
sa umple un pahar sau un balon. El este o persoană (Dumnezeu Duhul Sânt),
așadar, când suntem ”plini de Duh” nu trebuie gândit la un procent material sau
cantitativ, ci mai degrabă la o relație personală. Plinătatea Duhului e atunci când
omul atinge cea mai inalta treaptă în relația cu Duhul Sfant, Dumnezeu.
Aceasta presupune dezvoltarea unei relații zilnice cu Domnul, cu Duhul
Sfânt. Indrăgind scriptura, experimentând rugaciunea, iubind pe frați, trăind în
pace...etc. Când astfel de oameni se adună la părtășie, se simte prezența
Domnului. Acolo e pasiune în închinare, Duh în rugăciune, și asta nu înseamnă
mulți decibeli, ci inimi purtătoare de Dumnezeu.
Plinătatea Duhului Sfânt nu e o acțiune de moment și nu se dobândește
în urma unei rugăciuni punctuale, chiar dacă am vrea sau am crede asta. Da, în
rugăciune poți fi botezat în Duhul și umplut, dar pentru a trăii mereu în
plinătate, trebuie dezvoltat o relație zilnică și constantă cu Domnul.
Suntem tentați să căutăm cu precădere manifestările Duhului Sfânt; dar
să nu neglijăm naşterea din nou şi viaţa de sfinţenie. Nu pot crede că un om e
plin de Duh Sfânt câtă vreme n-a smuls un suflet din gura puturoasă şi arzătoare
a iadului. Strigătele prin biserici n-au nici o valoare fără o viaţă predată.

( continuare)

Mi se pare neliniştitoare afirmaţia lui Tozer care zicea spre apusul vieţii
lui că dacă Duhul Sfânt ar pleca din biserici pe furiş, 95% din lucruri ar
rămânea neschimbate !
Un om plin de Duhul Sfânt are o trăire model, o vorbire sănătoasă, un
caracter nobil, o viață devotată pentru Hristos. Defapt semnul prezenței și a
plinatății Duhului în viața omului este roada.
Dragilor, orice creștin trebuie să experimenteze Botezul în Duh și
umplerea. Dar mai mult de atât, noi trebuie să trăim o viață in plinătatea
Duhului. Să recunoaștem că adesea pierdem putere, scădem în relația noastră
cu El, nu suntem întotdeauna pe ”înălțimi” spirituale. Tocmai de aceea vă
chem să dezvoltăm o relație zilnică cu Duhul Sfănt pentru ca El să se manifeste
cu putere prin noi. Noi spunem mereu că ”avem pe Duhul Sfânt” când de fapt
El trebuie să ne aibă pe noi.
Alin Jucu

Tematica lunii Noiembrie
Săptămâna
3 - 9 Noiemb.

Duminică: Ce spune Biblia despre MISIUNE &
EVANGHELIZARE
De citit: Marcu 16: 15-20; Matei 28: 16-20; Rom 2: 25-29
Cauză pt rugăciune: Misionari
" Duceți-vă.. și propovăduiți Evanghelia !! ”
..................................................................................................................

Săptămâna
10 - 16 Noi.

Duminică: Cina Domnului & Tineret
De citit: 1 Corinteni cap 11; Proverbe 3: 1-4; Fapte cap 2
Cauză pt rugăciune: Umplere cu Duhul Sfânt
” Și toți s-au umplut de Duh Sfânt ! ” Fapte 2:4
....................................................................................................................

Săptămâna
17 - 23 Noi.

Duminică: Plinătatea și puterea Duhului Sfânt
De citit: Efeseni 5: 15-20; 1 Corinteni 2:4,5; Romani 3: 1-8
Cauză pt rugăciune: Sorin Covaci
” Fiți plini de Duh!” Efeseni 5:18
....................................................................................................................

Săptămâna
24 - 30 Noi.

Duminică: Curăția trupului și homosexualitatea
De citit: Romani 12: 1-3; Romani 1: 24-32;
Cauză pt rugăciune: Conferință
Trupul ca și templu !

De știut

Maxime





,,Roada Duhului este...” în primul rând vizibilă! Ioan Hapca
"Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul să poată
deveni purtător de Duh Sfânt."
Atanasie cel Mare
Victoriile împotriva întunericului sunt părtășiile cu Duhul Sfânt.
Alexandrina Tulics
” Ferice de cei ce sunt surzi la zgomotul lumii, dar aud șoapta dulce
a Duhului Sfânt!”
Traian Dorz

 Marți 12 Noiembrie de la ora 20.00, întâlnire de rugăciune cu vasele de
lucru din biserică.
 Joi, vineri și sâmbătă (14,15,16 noiembrie) avem întâlniri speciale de
rugaciune pentru umplere cu Duhul Sfânt.
 Sâmbătă, 16 Noiembrie, va fi seară prelungită de rugăciune la Alicante.
Să ne dăm silințele să participăm și să prețuim astfel de momente
binecuvântate.
 Conferința pt familii și biserica!! 29 Noiembrie - 1 Decembrie - V. Iuga
 ” Evanghelia la toate neamurile! ” - Dacă Duhul Domnului ți-a vorbit și
vrei să fi părtaș în vestirea evangheliei celor la care ea nu a ajuns, poți
face aceasta susținând financiar un misionar trimis de Misiunea Externă a
Cultului Penticostal. Prin bănuțul dăruit in scopul acesta, faci parte dintre
cei care duc Vestea Bună până la marginile pământului. Pentru aceasta
cere pliantul ”Promisiune prin credință” de la conducerea bisericii, care îți
va oferii mai multe detalii cu privire la lucrarea aceasta.

