Rezumatul Evenimentelor
 5 Ianuarie (duminică) - Cina Domnului & Evanghelizare
Invitat: Viorel Pavăl
 9 Ianuarie (Joi ) - Botezul Domnului Isus ( Bobotează )
 12 Ianuarie ( duminică ) - Ce spune Biblia despre Biserică !!
 19 Ianuarie ( dum. dim ) - Familia lui Noe. Binecuvântare Luca
 19 Ianuarie (dum. seara) - De ce avem nevoie pentru a ajunge la
cei pierduți ?!
 26 Ianuarie ( dum dim ) - Dare de seamă
 26 Ianuarie ( dum seara ) - Evanghelizare
Invitat: Daniel Floruța
* În fiecare marți seara de la 21.00 - Timp de RUGĂCIUNE
* În fiecare joi seara de la 21.00 - Timp de ÎNVĂȚĂTURĂ (Romani)

De ce să îmi pese de altul?
De ce m-ar interesa de sufletul altuia?

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

♦ Citește și descarcă buletinul lunar și de pe

ATENȚIE
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din sectiunea Buletin Lunar.
♦ Dacă mesajul acestui buletin poate aduce încurajare,
oferă-l și unui prieten. Dovedește și prin aceasta că îți pasă de cei din jur.

Buletin Lunar
Ianuarie 2020

Astăzi nu mai e la modă să te intereseze în sensul bun, de viața altcuiva.
Oamenii sunt ocupați, care mai de care să adune, să facă...fiecare își vede de
treaba lui și..cam atât. Totuși, în comunitatea bisericii noastre, încă mai avem
lipiciul acela care ne apropie, care ne face să ne simțim bine împreună, să
petrecem timp împreună. Sper și vreau să nu îl pierdem niciodată ci mai degrabă
să crească.
Anul acesta, sub dezideratul IMI PASĂ DE TINE, am vrea să privim
responsabil dincolo de zidurile bisericii, spre cei pierduți care au nevoie de
ajutor, spre cei care mor din lipsă de Isus. Tocmai de aceea ne pasă, pentru că, e
inuman ca cineva să moară langă tine, și să nu te intereseze. Tot așa nu se poate
numii creștin, un om care nu e interesat de sufletele care mor în păcat zilnic în
jurul lui.
Sunt grotești imaginile din al 2-lea război mondial în care morții zac la
tot pasul și nimeni nu îi bagă în seamă..obișnuindu-se cu scenariul. Tot la fel de
grotească e și imaginea actuală când o lume întreagă moare distrusă de păcat,
iar biserica doarme liniștită. Ce mă neliniștește este chiar liniștea aceasta care ne
cuprinde tot mai mult, acceptând ideea asta mincinoasă ca ”oricum nu putem
face nimic pentru ei” și așa ne vedem liniștiți de ale noastre. Când o biserică a
pierdut misiunea asta din obiectiv, se poate pune lacătul la intrare pentru că,
defapt, nu mai e biserică. Putem face ceva pentru ei și avem și resursele
necesare ca ” pe unii să-i smulgem ca din foc”. Trebuie doar să vrem!

( continuare pag. 1)

Un credincios adevărat, în care locuiește Hristos nu poate sta
nepăsător în fața unui asemenea scenariu. Nu îți poate fi egal de cei din casa,
de vecinii tăi, colegii tăi care nu-l au pe Hristos. Mandatul acesta de a merge la
cei pierduți, de a-i smulge din păcat și a-i aduce la Hristos, ni l-a încredințat
Domnul nouă, bisericii.
Așadar, anul acesta, vă chem să ne luăm în serios însărcinarea aceasta.
Înainte însă de a merge spre alții, consolidăm zilnic relația noastră personală cu
Domnul. Iar apoi, concret să ne indeplinim obiectivul. Propuneți 1 sau 2
persoane pentru care anul acesta să mijlocești, să postești, de care să te
apropii, pe care să îi aduci la biserică, pentru care să faci tot ce depinde de tine
ca ei să cunoască pe Domnul. Persoanele pentru care te-ai hotărât să fi
mijlocitor anul acesta, scrie-le în tabelul ce se află la afișierul bisericii, pentru ca
să ne rugăm și cu întreaga biserică pentru ei.
Trebuie să te intereseze sufletul celuilalt, pentru că și de tine a fost
cineva interesat. Pe când tu erai mort în păcatele și fărădelegile tale, Domnul
Isus a fost interesat de sufletul tău și de veșnicia ta, dar și de sufletele celor din
jurul tău. Fă tot ce poți și spune la câți mai mulți vestea aceasta: Prin Isus avem
salvare!!
Te chem să privești prin ochii lui Dumnezeu spre toți cei din jurul tău,
pe care El i-a așezat langă tine. Dumnezeu vrea ca ei toți să fie mântuiți și
niciunul să nu piară.
Vrei și tu asta? Atunci, ridică-te în numele lui Isus și
apucă-te de treabă. Dovedește că îți pasă !!
Alin Jucu

” Căci noi suntem împreună
lucrători cu Dumnezeu. ”
1 Cor 3 : 9

Răscumpărați
vremea !!
www.sionelche.es

Am găsit o floare ruptă...

Costache Ioanid

Am găsit o floare ruptă,
fir de alb mărgăritar
şi l-am dus la mine-acasă
ca să-l pun într-un pahar...

Că şi eu zăceam în tină,
fir de margărit răpus,
dar atunci din calea lumii
M-a luat cu EL, ISUS!

Mi-am lipit de el obrazul
în suspinul de parfum...
Firicel de floare ruptă,
cine te-a zvârlit in drum?

Am găsit o floare ruptă
şi-s atât de fericit,
că nu-i nici un fir de floare
neştiut si negăsit.

Am găsit o floare ruptă,
fir strivit şi singurel
Şi am inţeles deodată
că şi eu am fost ca el.

Nici o floare, nici un suflet,
nu se pierde pe vreun plai.
Căci ISUS la toţi aleargă
şi ne ia cu EL în Rai!

Important













Nu uita să îți instalezi pe telefon, dacă nu ai facut-o încă, aplicația
pentru citirea Bibliei:
” Picurul de miere zilnic.”
Nu uita să treci în tabel persoana sau persoanele pentru care
mijlocești anul acesta spre a se întoarce la Domnul.
Sâmbătă, 11 Ianuarie se reiau repetițiile de orchestră. E nevoie să te
implici și tu în lucrarea aceasta, luând la masă într-o sâmbătă după
repetiții, pe profesorii ce ne slujesc. Înscrie-te în tabelul de la afișier.
Școala Duminicală își reia activitatea în data de 12 Ianuarie.
Duminică, 19 Ianuarie dimineața, vom avea și binecuvântare de copil.
Duminică, 26 Ianuarie dimineața, vom avea darea de seamă. Împreună
cu noi va fi si fratele păstor Daniel Floruța.
Este la dispoziția ta biblioteca bisericii. Poți împrumuta cărți să citești
sau poți cumpăra biblii și alte materiale.
Nu renunța la ziua de post. Alege-ți o zi în care să te sfințești mai mult
cautând fața Domnului și prin post.
În fiecare marți seara - timp de mijlocire în rugaciune.
În fiecare joi seara - timp de studiu al Scripturii. (Romani)
Orice idee aveți în vederea îndeplinirii viziunii pentru anul acesta, spre
a ajunge cât mai eficient la cei pierduți, vă rugăm să ne abordați.

