Rezumatul Evenimentelor
 1 Decembrie (duminică) - Cina Domnului & Conferință
Invitat: Viorel Iuga
 14 Decembrie (sâmbătă h 10 ) - Sărbătoarea Copiilor lui Isus
Invitat: Sami Muică
 15 Decembrie ( duminică) - Binecuvântare Agnes Timofte
Creșterea și educarea in familie !! - Sami Muică
 22 Decembrie (dum seara) - Program in limba spaniola
 24 Decembrie (Marti seara) - Ajunul Nașterii Domnului
 25 Decembrie ( Miercuri seara ) - Nașterea Domnului
 31 Decembrie ( Marti seara ) - Trecerea dintre ani
 3, 4, 5 Ianuarie 2020 - Seri speciale de evanghelizare
Invitat: Gabi Zăgrean
* 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 .

Și TU ești o STEA
Există 2 feluri de stele: Călăuzitoare (Daniel 12:3) sau Rătăcitoare
(Iuda v.13 ). Scriptura ne vorbește de o stea care i-a călăuzit pe magi la pruncul
Isus. Te poate indruma spre Isus o persoană, o întâmplare, o biserică, o
circumstanţă... Adu-ţi aminte că şi pe tine cineva te-a chemat, ţi-a vorbit, ţi-a dat
o biblie, te-a dus la o seara de evanghelizare, etc. A fost steaua ta călăuzitoare.
Vreau să-ți spun că și tu, la rându-ți, trebuie să fi o stea călăuzitoare
pentru alții. Ai tu lumină suficientă spre a arăta calea spre El? Ești un om plin de
Duhul Sfânt? Iubești tu Cuvântul Lui Dumnezeu? ” Cuvântul Tău este o candelă
pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea” – Ps. 119:105.
Ești chemat să-i atragi pe oameni spre Hristos iar apoi să dispari. Pentru
ca oamenii să se închine Lui. Ce frumos că și steaua lui Mesia, după ce Magii au
găsit pruncul, a dispărut pentru ca aceștia să se închine doar Mântuitorului. Ce
mare lucru e să ști să dispari la momentul potrivit pentru ca oamenii să-L vadă
doar pe El și doar lui să se închine.
Când te întâlnești cu Isus toate celelalte dispar. Iar semnul întâlnirii tale
reale cu El, e că apoi te vei întoarce pe un alt drum, precum magii. Vei fi un alt
om; un alt comportament, o altă vorbire, altă îmbrăcăminte, alte priorități..etc.
Te-ai întâlnit tu în adevăr cu Isus? Te-ai închinat Lui?
Fi sincer cu tine, iar dacă realizezi că nu, iți dau o veste bună. El chiar
acum vrea să se nască în inima ta. Predă-i Lui inima ta și închină-te cu bucurie iar
El îți va fi Mântuitor. Tu ești menit să fi o stea călăuzitoare, să-i duci pe oameni la
Isus. Luminează!!.. pentru asta ai fost creat!!
A. J.

Tematica lunii Decembrie

Fie binecuvântarea Domnului peste
familia Timofte, Ionuț și Laura. Ei aduc
înaintea Domnului cea de-a 2-a
binecuvantare....
Agnes provine de la grecescul
„agne”, „hagnos” numele acesta înseamnând
„puritate”, „sfinţenie”. Aceasta dorim, ca
numele ce-l poartă să o reprezinte !!
" Domnul să te binecuvânteze şi să te
păzească Agnes! Domnul să facă să
lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure
de tine Agnes! Domnul să-Şi înalţe Faţa
peste tine şi să-ţi dea pacea Agnes! "

Duminică: Cina Domnului & Conferință
De citit: Marcu 16: 15-20; Matei 28: 16-20; Rom 2: 25-29
Cauză pt rugăciune: Sofia Berce
" Lucrurile care ne apropie !! ”

Săptămâna
1-7 Decembrie

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

Duminică: Familia și lucrarea lui Ioan Botezătorul
De citit: Luca 1:5 - 25; Matei 3: 1 - 12; Romani 3: 21 - 31
Cauză pt rugăciune: Copiii bisericii
” Și mâna Domnului era într-adevăr cu el.” Luca 1:66

Săptămâna
8-14 Decembrie

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

Săptămâna
15-21 Decembrie

Duminică: Creșterea și educarea în familie !!
De citit: Psalmul 119; Isaia 9: 1 - 7
Cauză pt rugăciune: Familiile Bisericii Sion
Aproape unii de alții !!

IMPORTANT

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

Duminică: Nașterea Domnului Isus
De citit: Matei cap 1, 2; Luca 2:1 -38
Săptămâna
Cauză pt rugăciune: Laudă și Adorare
22-28 Decembrie
Isus, darul lui Dumnezeu !
..................................................................................................
Duminică: Un sfârșit bun, înțelept !
De
citit: Psalmul 90, 91 ; 1 Petru 4: 7 - 11
Săptămâna
Cauză pt rugăciune: Mulțumire & Recunoștință
29 Dec. - 4 Ian.
Lepădați tot ce este vechi !
În noaptea sfântă de Crăciun,
Pe drumul nins de lună,
Trei magi călări, cu suflet bun,
Aleargă împreună.

Nu simţi fiorul de atunci
Şi-n noaptea asta, frate?
Isus te-aşteaptă să-I arunci
Povara de păcate.

De unde vin? Cum se numesc?
Ce doruri îi frământă?
Spre-o iesle ei călătoresc
Şi cerurile cântă.

El stă în ieslea Lui şi azi
Iertare dând şi viaţă.
Încearcă în genunchi să-I cazi
Cu inima-ţi de gheaţă.

Şi cântă-n inimile lor
Aprinsă, bucuria:
Azi S-a născut un Salvator,
Azi S-a născut Mesia.

Mărturiseşte-I fapta rea
Şi-a patimii revoltă
Şi-o albă, minunată stea
Va răsări pe boltă!



In 14 Decembrie, sâmbătă de la ora 10.00, in cadrul bisericii locale are
loc întâlnirea Copiii lui Isus. Atat copiii bisericii noastre cât și din cele
apropiate vor fi prezenți, împreună cu profesorii de școală duminicală.
 În 22 Decembrie, duminică seara vom avea slujbă în limba spaniolă.
Vom colinda și vom asculta cuvîntul Domnului în limba spaniolă, fiind
momentul potrivit să aducem cu noi pe cei dragi, prieteni, colegi, vecini
spanioli.

În ajunul nașterii Domnului, 24 Decembrie, va fi și slujirea copiilor în
biserică prin poemul și cântările pregătite. La finalul slujbei vor primii
cadouri.

La finalul slujbei dintre ani, familia SION împreună cu cei ce vor fi
prezenti, râmăn să continue părtășia la o masă de dragoste.
 Vă aducem la cunoștință că s-au finalizat lucrările la bucătăria
bisericii. Mulțumim celor ce s-au implicat în lucrarea aceasta.
Am vrea să atragem atenția spre a se păstra ordinea, curățenia
și buna rânduială in incinta bucătăriei si a tot ce se relaționează
cu aceasta. Pentru orice activitate de domeniu, luați legătura cu cei
responsabili.
 În 3, 4 și 5 Ianuarie 2020 vom avea seri speciale de evanghelizare.
Va fi alături de noi fratele Gabi Zăgrean pentru vestirea evangheliei.
Să fim lucrători împreuna cu El, făcând partea noastră în a aduce
oameni care să asculte evanghelia și să se pocăiască.

Sărbători binecuvântate !!

