Rezumatul Evenimentelor





2 Februarie (dum. dim) - Cina Domnului
9 Februarie (dum. dim ) - Familia lui Iov - Binecuvantare David
9 Februarie ( dum. seara ) - Seara Tinerilor - invitați Valencia
16 Februarie( duminică ) - ” Ce spune biblia despre ”

vorbirea credinciosului
 23 Februarie (dum. seara) - Seara cântărilor vechi
 23 Februarie ( duminică ) - ” Ce spune biblia despre ” Cântare
 29 Februarie ( sâmbătă ) - Cursuri de instruire pt învățători
* 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

♦ Citește și descarcă buletinul lunar și de pe

ATENȚIE

pagina bisericii

www.sionelche.es

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 Februarie

Câte vase poți umple anul acesta?
Mereu finalele de an noi trăim între două puncte: între regret și frică.
Regretul că anul trecut am fi putut face mai multe, și frica de anul viitor că nu
știm ce ne-așteaptă!
Cu frica asta trăia și o femeie pe vremea proorocului Elisei. Biblia ne
spune că era o soție (de prooroc) ce rămăsese văduvă, cu copii de crescut și cu
datorii uriașe de achitat. În timpurile acelea, nicio femeie care nu avea bărbat,
nu putea să muncească! Pentru că legile nu îi permiteau! Dar la Dumnezeu putea
apela oricine. Singura ei avere era un mic vas cu ulei. În spatele lui moartea își
ascuțea coasa.
Disperată, femeia a strigat după ajutor la omul lui Dumnezeu. Și Elisei a
sfătuit-o să împrumute vase. Multe. Apoi să toarne untdelemn în ele. Deci
femeia a turnat dintr-un vas și a umplut toate vasele goale ale ei și ale vecinilor!
Iar uleiul ar mai fi curs continuu dacă ar mai fi avut recipienți!
Întâmplarea din Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu deține uleiul.
Suficient de mult. Dar vasele sunt la noi. Golite… Goale aduc foamete. Faliment.
Frică. Moarte. Pentru a fi umplute e o singură cerință: trebuie aduse la El. Toate!
Nu știu câte vase ai umplut în 2019. Sau până în 2019… Nu știu cât timp
ai pierdut fără foloase veșnice, nu știu câte oportunități de-a face bine au trecut
pe lângă tine! Nu știu cât ți-ai umplut vasul cu Scriptură, cu imnuri creștine. Cu
iubire. Sau cu iertare. Cu zâmbete. Sau cu rugăciuni pentru cei pierduți. Ori
pentru cei dragi… Dar știu că le poți umple în 2020!
Fă-ți planuri mărețe pentru anul ce abia a început! Nici nu știi cât
untdelemn are Dumnezeu de turnat!
Câte vase poți umple anul acesta? Unul, zece, puține, multe? Vrei să știi
câte? Atâtea câte aduci!
Fii îndrăzneț cu Dumnezeu! E onorat când îi ceri să facă imposibilul! N. G.

Scopul cântecului sau a cântării de laudă este să ne ducă în prezența
Lui Dumnezeu. Iată căteva versete din scriptură:











Coloseni 3:16 – “Cuvântul lui Hristos sã locuiascã din belşug în voi în
toatã înţelepciunea. Învãţaţi-vã şi sfãtuiţi-vã unii pe alţii cu psalmi,
cu cântãri de laudã şi cu cântãri duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu
cu mulţumire în inima voastrã.”
II Sam.22:50 – “De aceea Te voi lãuda printre neamuri, Doamne! Şi voi
cânta spre slava Numelui Tãu.”
Psalmul 40:3 – “Mi-a pus în gurã o cântare nouã, o laudã pentru
Dumnezeul nostru. Mulţi au vãzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au
încrezut în Domnul.”
Isaia 42: 10 – “Cântaţi Domnului o cântare nouã, cântaţi laudele Lui
pânã la marginile pãmântului, voi care mergeţi pe mare şi cei ce
locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor!”
Efeseni 5:18-20 – “Nu vã îmbãtaţi de vin, aceasta este destrãbãlare.
Dimpotrivã, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântãri de
laudã şi cu cântãri duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toatã inima
laudã Domnului. Mulţãmiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatãl, pentru
toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”
Psalmul 22:3 – “Totuşi Tu eşti Cel Sfânt, şi Tu locuieşti în mijlocul
laudelor lui Israel.”
Psalmul 149;5,6 - ” Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcaţi în
slavă; să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor! Laudele lui
Dumnezeu să fie în gura lor. ”

Atenție la vorbire!!
” Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute. ” Prov. 10:32
Când George H. W. Bush a candidat la președenția Statelor Unite în 1988, el a
recunoscut că a făcut o remarcă nepotrivită la adresa jurnalistului american Dan
Rather și a corespondentului Casei Albe, Lesley Stahl, după o confruntare în direct.
Bush s-a referit la Rather folosind un termen ce nu se poate reda, și totodată a luat în
deșert numele lui Dumnezeu. Când a fost confruntat, el a zis: ” Dacă aș fi știut că
microfonul este pornit, nu aș fi luat numele lui Dumnezeu în deșert și imi cer iertare
pentru asta.” Defapt, el nu ar fi trebuit nicidecum să zică așa ceva, fie că era
înregistrat fie că nu! Nu uita, la Dumnezeu se înregistrează totul! Biblia spune: ” Căile
omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, și El vede toate cărările lui.” (Prov.
5:21). Cu secole în urmă, Domnul Isus a declarat: ” Nu este nimic acoperit care nu va
fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric,
va fi auzit la lumină, și orice ați grăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul
caselor.” Luca 12:2,3
Stai o clipă și gândește-te la aceste două versete: ” Inima celui neprihănit se
gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți.”(Prov 15:28) ”Buzele
celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.(Prov
10:32). Primul verset ne spune că un om înțelept se gândește înainte să vorbească,
pentru că iși dă seama că fiecare cuvânt atrage o consecință. Cel de-al doilea verset ne
spune că un om neprihănit știe automat ce este acceptabil, și nu uită faptul că
Dumnezeu aude fiecare cuvânt. Așadar, fi atent la vorbirea ta.

Binecuvântare David Asriel
Jula
Semnificația numelui:
David - Înseamnă ” Iubit ” sau ” îndrăgit ”. E
de origine ebraică și a fot purtat de împăratul
David cu sute de ani înainte de Hristos.
Asriel - ” Domnul este ajutorul meu ”. De
asemenea este un nume evreiesc.
Fie binecuvântarea Domnului peste el și peste
intreaga familie ! Fie binecuvântarea
Domnului peste toți copiii noștrii și peste
casele noastre !!

