
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dragostea și Rusaliile 
 Suntem însetați să primim focul de la Rusalii. Și asta pe bună dreptate. 

Pentru că ne aduce curaj, eficiență, autoritate, călăuzire sfântă. Pavel spune că 

Duhul Sfânt se vede după rod: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, 

bunătate… Noi credem că după decibeli produși la rugăciune. 

 Rusaliile nu sunt fără dragoste! Prima roadă a Duhului este dragostea 

(Galateni 5:22). Iar dragostea mângâie, nu dă cu parul. Tocmai de aceea, 

Domnul Isus a numit pe Duhul Său cel Sfânt – Mângâietorul. Cine are Duhul 

are cel mai bun balsam pentru inimi. Cine nu are, vorba Seforei, fata mea cea 

mică: “joacă fotbal cu sufletele oamenilor!”. Și pierde… 

 Am rămas șocat să aud că zilele trecute, la o seară de stăruință, un “vas 

de lucru” a “măcelărit” o tânără proaspăt întoarsă la Dumnezeu. “Botezul tău 

(în apă) e de la Satana!”, i-a strigat plin de furie cel ce zice că e unealta lui 

Hristos, dar urăște lucrările altor slujitori făcute în Numele Trinității. “Ești o 

păcătoasă!”. Și injuriile au curs ca Amazonul în zi de potop. Dar paradox: spre 

final tânăra a fost singura ce a primit botezul Duhului în acea seară! Pentru că 

Dumnezeu coboară în inimile celor ce-L iubesc! Dragostea nu alege pe cei 

desăvârșiți ci desăvârșește pe cei aleși. 

 Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și n-am dragoste aș fi un chimval 

zângănitor, spune Pavel (1 Cor. 13:1). Zgomotul nu potolește furtuni. Le 

amplifică. Și vorba lui Kazantzakis: “Nu putem liniști lumea dacă nu avem 

pace în inima noastră”. 

Nu vreau să fiu nici acid, nici toxic, nici înțeles greșit, dar Petru zice că cine nu 

Programul Bisericii: 
 

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 

 

Contact: 
 

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 

 

   
 

 

 2 Iunie (dum. dim. ) - Cina Domnului  
 2 Iunie (dum. seara) - Seara Tinerilor  

  Ce spune Biblia despre anturaj ?! 

 9 Iunie (duminică ) - Coborârea Duhului Sfânt  ( RUSALIILE ) 

    Invitat:  Păstorul bisericii, Daniel Floruța 

 15 Iunie (sâmbătă h. 18.00) - Seară prelungită la Benidorm 

 16 Iunie (duminică) -  Ce spune Biblia despre Roada Duhului Sfânt      

 23 Iunie (duminică) - Ce spune Biblia despre  Cugetul omului și  

          Sfințirea Credinciosului 

 30 Iunie ( duminică ) - Ce spune Biblia despre Darurile Duhului Sfânt 

* În fiecare marți seara de la 21.00 - Timp de RUGĂCIUNE 

* În fiecare joi seara de la 21.00 - Timp de ÎNVĂȚĂTURĂ 

www.sionelche.es 
 

Rezumatul Evenimentelor 

♦ Dacă ai citit acest buletin şi te-ai simţit zidit     

 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 . 

ATENȚIE 



        Darurile spirituale  sunt înzestrări sau abilități, primite prin puterea 
Duhului Sfânt, pe care cineva le folosește în orice tip de slujire a Bisericii lui Hristos. 
 I. Definiția darurilor spirituale: Cuvîntul pentru darurile spirituale (charisma) 
este legat în mod evident de cuvântul tradus prin har și înseamnă ceva datorat harului 
lui Dumnezeu. Un dar spiritual este o capacitate oferită unui credincios de către 
Dumnezeu pentru a sluji trupul lui Hristos. 
 II. Împărțirea darurilor spirituale 
1. Darurile sunt împărțite de Hristos(Efes. 4:11) 
2. Darurile sunt împărțite de Duhul Sfânt așa cum dorește El (1 Cor. 12:11, 18) 
3. Darurile sunt împărțite tuturor credincioșilor (1 Petru 4:10) 
4. Darurile sunt împărțite trupului lui Hristos ca întreg. Nu orice adunare trebuie să se 
aștepte să aibă toate darurile. 

  III. Descrierea darurilor spirituale. 
1. Apostolia (1 Cor. 12:28; Efes. 4:11) 
2. Profeția (Rom. 12:6; 1 Cor. 12:10; 14:1-40; Efes. 4:11) 
3. Minunile (1 Cor. 12:28) și vindecările (1 Cor. 12:9, 28, 30) 
4. Limbile și interpretarea limbilor (1 Cor. 14:4, 5; 1 Cor. 12:30) 
5. Evanghelizarea (Efes. 4:11) 
6. Pastoratul (Efes. 4:11) 
7. Slujirea (Rom. 12:7; 1 Cor. 12:28; Efes. 4:11) 
8. Învățătura (Rom. 12:7; 1 Cor. 12:28) 
9. Credința ( 1 Cor. 12:9) 
10. Sfătuirea (Rom. 12:8) 
11. Deosebirea duhurilor (1 Cor. 12:10) 
12. Îndurarea (Rom. 12:8) 
13. Dărnicia (Rom. 12:8) 
14. Administrarea (Rom. 12:8; 1 Cor. 12:28) 
15. Înțelepciunea și cunoștința ( 1 Cor. 12:28) 

 

          

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
          
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

          

               
 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

    Tematica lunii Iunie 
 

   Duminică:  Cina Domnului & Seara Tinerilor 

      De citit: Ioan 14:1 - 14; 1 Cor 15:33; 2 Tes. 3: 1- 5 

       Cauză pt rugăciune: Relu Marina 

          "Nu știți că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? "    
.................................................................................................................... 

       Duminică: Revărsarea Duhului Sfânt ( RUSALIILE ) 

             De citit: Faptele Apostolilor cap 2; 2 Tes 3: 6 - 15 

Cauză pt rugăciune: Umplerea cu Duhul Sfânt 

 ” ..și toți s-au umplut de Duhul Sfânt..” Fapte 4:31 
.................................................................................................................... 

 Duminică:  Roada Duhului și trăirea prin Duhul 

  De citit: Galateni 5:16-26; Romani 8: 1-11; 2 Tes. 3:16-18 

 Cauză pt rugăciune:  Andrei Țânțaș 

Să umblăm după lucrurile Duhului   Romani  8:5 

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

     Duminică: Ce spune Biblia despre Cugetul omului și                        

                                                  Sfințirea Credinciosului 

  De citit: 1 Tim 1:18,19; Fapte 24:16; 1 Petru 1:13-25 

Cauză pt rugăciune:  Sfințirea poporului - Mijlocire 

     ” Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15 

Săptămâna 

2 - 8 Iunie 

Săptămâna 

9 - 15 Iunie 

 

Săptămâna 

16 - 22 Iunie 

 

Săptămâna 

23 - 29 Iunie 

 

( continuare pag 1)  

      Nu vreau să fiu nici acid, nici toxic, nici 

înțeles greșit, dar Petru zice că cine nu 

iubește pe fratele său e copilul diavolului! 

(1 Petru 3:10b). Cine nu iubește, nu cine nu 

are felurite daruri… Căutați Rusalii pline de 

iubire! 

      Rusaliile sunt primăvara lui Dumnezeu 

pentru suflet. Dar fără dragoste nicio o 

floare a ei nu se deschide. Și ce fel de 

primăvară am avea dacă în suflet este iarnă? 
          Ar trebui să strige lumea după noi ca după Francisc d’Assisi: “Au băut 

prea mult Dumnezeu și s-au îmbătat”. Dragostea este singura beție plăcută lui 

Dumnezeu… Proorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Dar dragostea? E 

soarele mereu la amiază. Nu va pieri niciodată! (1 Cor. 13:8) 

        Căutați să fiți plini de focul de la Rusalii! Să slujiți cu diferitele daruri 

dumnezeiești! Să proorociți! Dar în toate să aveți dragoste!     Nicolae Geantă 

 

  Ce dar spiritual credeți că ați primit? 

  Cum ați ajuns la concluzia că ați primit 

un dar anume? 

  Ați primit daruri spirituale pe care 

 le-ați neglijat? De ce? 

  Ce ar trebui să se întâmple pentru a 

vă “aprinde” darul? 

De știut... 
 Sâmbătă, 8 Iunie de la ora 21.00 sunt așteptați la biserică toți frații care 

lucrează în domeniul construcțiilor ca meseriași, pentru a discuta câteva 

aspecte legate de local și reformarea acestuia. 

 Cei care ați  cerut o vioară din partea bisericii și vi s-a aprobat, sunteți 

asteptați de fratele secretar pentru a vă fi înmânat instrumentul. 

 Dat fiind faptul că intrăm în perioada vacanței, peste toți cei ce veți 

călătorii punem Numele Domnului. El sa vă ocrotească în toate!! Să vă bucurați 

de odihna trupului iar sufletul să vă fie mai aproape de CER.  Duceți salutul 

Bisericii SION oriunde ajungeți: ” Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, 

întăriți-vă! Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste! ”     1 Corinteni 16: 13, 14 

Mai aproape de CER și unii de alții !! 


