Rezumatul Evenimentelor












1 Martie (dum. dim) - Cina Domnului
1 Martie (dum. seara ) - Seara Cântărilor Vechi
8 Martie ( dum. dim) - BĂRBATUL - Preot în Familie
8 Martie ( dum. seara ) - FEMEIA - ” O femeie ca în Scripturi ”
15 Martie (duminică) - Alcoolul, Tutunul și Tehnologia
privite prin Scritură....
15 Martie ( dum. seara ) - Slujește orchestra mare a bisericii
22 Martie ( dum. dim ) - Binecuvântare Iosua Cristian Fechete
22 Martie ( dum. seara ) - Cum să îi abordăm pe cei nemântuiți ?
24, 25 Martie ( marți și miercuri ) - Seri speciale !! Cristi Boariu
28 Martie ( Sâmbătă h 18.) - Seară prelungită de rugăciune -ELCHE
29 Martie ( dum. seara ) - Evanghelizare Invitat: Cristi Boariu
* 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.

8 Martie cu fiori și flori
Nu sunt de acord cu Shakespeare care spune că femeile sunt hrană
pentru zei gătită de diavol. E dezumanizare. Nici cu Mircea Cărtărescu când scrie
că ele spun „te iubesc” exact atunci când te iubesc mai puţin, ca un fel de
compensaţie. Sună poetic, dar e minciună. Dar tind să cred ce zicea Virgiliu
Gheorghe: un bărbat nu poate fi un izvor de tandrețe!
Tandrețea nu e numai atunci când sub clar de lună spui povești soției în
balansoar. Nici când îi cumperi o pijama roz cu floricele, ori șoricei. Sau când
ciugulești puțin din tiramisu și-apoi îi dai cu lingurița ca la bebeluși. E și atunci
când sufleci mânecile să speli vase, când dai cu aspiratorul sau spargi o plasă de
nuci. Când legeni copilul pe brațe la trei dimineața, iar ea frântă de oboseală îti
face sandwich pentru servici.
Tandrețea e atunci când prin ceea ce faci declanșezi fiorii dulci.
Emoțiile. Sentimentele. Faci inimile să crească, fețele luminoase și viața felii de
bucurie. E gestul prin care bărbatul dă ”delete” tuturor necazurilor femeii. E
noblețea prin care te porți ca Dumnezeu.
Ivan Goncearov spunea că bărbații au în firea lor o trăsătură urâtă: se
rușinează de sentimentele lor... Prin urmare în loc de declarații suave ei oferă
flori. O floare are mai mult parfum decât 1000 de declarații.
Cumpărați flori de 8 martie, bărbaților! Faceți declarații frumoase!
Mereu să aveți un ”8 Martie”. Fiorii întotdeauna costă...
N. G.

Dovedește că îțî pasă !!
Cere cd-uri de la cei din conducere
și oferă responsabil, celor care
au nevoie de Mântuire. Isus
este singura soluție pentru
oameni și nevoile lor !!
Începând cu data de 8
Martie, poți intra în posesia
discurilor. Fi și tu părtaș la
răspândirea Evangheliei
dăruind câte un cd, iar apoi
păstrează contactul cu
persoana respectivă, întrebând
daca i-a plăcut și daca ar dorii
să cunoască mai multe.

Femei din Scriptură
Maria Magdalena : Slujitoare - este un exemplu de SLUJIRE pentru noi.
Dupa ce a fost transformată de atingerea divină, ea a inceput să slujească cu tot
ce avea, fiind consecventă și prezentă oriunde mergea Isus.
Profilul unei slujitoare:
1. Lasă-L pe Isus sa-ți schimbe viața.
2. Nu considera nici o indatorire prea nesemnificativă. Fii generoasă.
3. Fii gata sa faci orice ți se cere.
4. Fii mereu disponibilă.
………………………………..........

Rut : Prietenă
Cine nu si-ar dori sa aiba o PRIETENĂ ADEVARATĂ? Dar pentru aceasta,
trebuie mai intâi sa fim noi prietene adevărate, asa cum au fost Naomi si Rut !
Profilul unei prietene adevarate:
1. Pune nevoile celorlalți inaintea nevoilor proprii.
2. Fii gata sa te sacrifici.
3. Iubeste neconditionat.
4. Priveste dincolo de suprafata pentru a vedea adevaratele nevoi.
De meditat: Care sunt calitațile necesare pentru a fi o prietenă adevarată?
Care dintre ele trebuie sa le dezvolt? Rut era atât de cinstită incat era cunoscuta
de toți pentru acest fapt. Iar Boaz a avut incredere in ea și a fost gata sa facă tot
ce spunea ea. Noi ce purtare avem ? Suntem cunoscute pentru asta ?

!! IMPORTANT !!









Luna aceasta vom demara proiectul cu cd-urile ” Imi pasă de Tine ” cât și
proiectul ” O biblie pentru fiecare ”. Am personalizat și comandat 500 de
cd-uri special pentru evanghelizare, cât și biblii, pe care să le dăruim celor
nemântuiți din jurul nostru și din orașul Elche.
Duminică seara, 1 Martie - ” Seara Cântărilor Vechi ”
Duminică seara, 8 Martie, în finalul slujbei vom avea câte o atenție pentru
doamne, domnișoare și nu numai.
Duminică seara, 15 Martie, slujește orchestra mare a bisericii.
Marți și Miercuri ( 24, 25 ) Martie - vom avea seri speciale. Va vestii
Cuvantul Domnului fratele păstor Cristi Boariu.
Sâmbătă, 28 Martie, vom găzduii seara prelungită de rugăciune.
Duminică seara, 29 Martie vom avea o seară specială de evanghelizare.
Cristi Boariu va predica cuvântul Domnului. Adu un prieten cu tine !!!
...................................................................................................................

Persoanele pentru care ne vom ruga in luna MARTIE :
1 - 7 : Marius și Elena
Zăpârțan

15 - 21 : Vasile și
Petrică Arâcu

8 - 14: Bianca Căienar
și Cristina Tomescu

22 - 28 : Simona și
Mircea Pașca

29 Mar. - 4 Apr : Iosif,
Adrian și Samson

Semnificația numelui:
Binecuvântare Iosua Cristian
Fechete - 22.03.2020
Iosua - Înseamnă ” Domnul este
mântuirea ”. E de origine ebraică
și a fost purtat de omul lui
Dumnezeu și conducătorul lui
Israel, la așezarea lor în Canaan.
Cristian- ” Cel care Crede în
Cristos ”. Provinde de la cuvântul
Creștin.
Fie binecuvântarea Domnului
peste el și peste intreaga familie
Fechete !!

