
 

Ispravici ai harului 
 Pe marginea lec[iilor despre daruri din programul de la |coala      
Duminical], o mic] observa[ie: La I Petru 4:10, apostolul scrie: %Ca ni\te 
buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi s] 
slujeasc] altora dup] darul pe care l-a primit^. Cuv`ntul %ispravnic^ ar fi 
azi %manager^, administrator al resurselor. "nc] de la 'nceputul crea[iei 
omul a primit aceast] 'ns]rcinare de supraveghere asupra p]m`ntului \i 
vie[uitoarelor de pe el. De data aceasta 'ns] apostolul ne spune c] suntem 
ispravnici ai harului, administratori ai m`ntuirii aduse de Hristos, 
distribuitorii ei pentru al[ii. Aici e o cinste 'nalt] \i o responsabilitate 
enorm]. Un ispravnic al averilor cuiva, avea grij] ca to[i s] aib] de 
m`ncare, de lucru, s] socoteasc] bine cheltuielile \i s] nu pr]p]deasc] 
averea care i-a fost pus] la dispozi[ie, averea st]p`nului s]u. 

 Ispravnic al harului e cel care a fost dotat cu daruri ca s] distribuie      
altora harul. %"ncolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare s] fie g]sit 
credincios 'n lucrul 'ncredin[at lui^ (1 Corineni 4:2 ). To[i cei care am 
primit harul lui Dumnezeu am devenit ispravnici ai acestui har. Cum 
folosim darurile pe care le avem ca s] r]sp`ndim harul Domnului Isus?

Ordinea serviciului de sear] 

C`nt]ri comune, Edy Negru 
Referat, Andrei Smahon 
Fanfara, Dac-a\ fi st]p`n... 
C`ntare comun] 
Cor 
Poezie, Mia Costin 
Cor 
C`ntare comun] 
Referat, Alla Dinu 
Fanfara, St`nc]-n pustie 
Psalm, Ana Bud 
Duet, Mea \i Andy Ordeanu 
Anun[uri \i colecta 
Predica

C`nd strig] un 
nenorocit, Domnul  

aude, \i-l scap] din 
toate necazurile lui^  

(Psalmul 34:6)

St`nca mea 

A\ vrea s] zbor departe 
"n mun[ii de bazalt, 
Pe culmea 'nsorit] 
A Celui Prea'nalt, 
S] simt o adiere 
Cu fo\net de br]det, 
|i s] r]m`n cu Domnul 
Ca-ntr-un cerdac secret. 

Acolo-n cr]p]tura 
Din St`nca de granit 
S] m] ascund] Domnul 
De viforul cumplit: 
Pe drumul vie[ii mele, 
Isus mereu mi-a fost 
Lumin] \i speran[], 
|i St`nc] de-ad]post. 

Nu caut umbra neagr] 
A st`ncii lui Rimon, 
Cu r]zbun]ri \i ur], 
Clocite-n Babilon;  
Ci umbra luminoas] 
A Tronului solemn, 
Din care curge \ipot 
De mir \i untdelemn. 

Da, vreau s] zbor departe, 
La St`nca de cle\tar; 
Din v]ile cu spaim],  
La Muntele de har. 
S] las desaga rupt] 
Cu visul spulberat, 
S] urc descul[ pe rou] 
La Cel ce m-a salvat. 

A\ vrea s]-nchid o u\] 
La tot ce-a fost amar, 
S]-mi scutur aici praful 
Din jalnicul hotar, 
|i s] m]-nal[ pe St`nc], 
S] m] lipesc de ea, 
Unit pe veci cu Domnul: 
El e t]ria mea!... (vp)
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✦Anun[: Din cauza lucr]rilor de \antier 
care vor avea loc pe str]zile Northwest 
Hwy \i Touhy Avenue, am fost anun[a[i 
s] nu mai parc]m ma\inile 'n lotul de 
parcare al b]ncii Chase de peste drum.

Noi \tim un lucru mai presus 
De toate c`te [i le-am spus: 
Credin[a-n zilele de-apoi 
E singura t]rie-n noi. 
C] multe-s tari cum credem noi 
|i m`ine nu-s... 

 (George Co\buc, Moartea lui Fulger)



Comunic]ri 
✦ Spunem ast]zi un c]lduros  
Bun Venit la noi fratelui Emanuel 

\i sorei Tereza Negru, misionari 'n 
Grecia, prin organiza[ia %Word of 
Life Greece^. Dorim harul lui 
D u m n e z e u p e s t e e i ' n 
propov]duirea Evangheliei. 

✦ "n s]pt]m`na trecut] au plecat  
'n Rom`nia pentru o vreme: 
 - Florica Popa, la Beiu\;      
 - Paul Zah, la Arad;      
 - Maricica Vinersan, la      
Constan[a \i Bucure\ti, la copii \i 
nepo[i; 
 - Olimpia Voica, 'n Texas;      
 - Nicu \i Viorica Mure\an, la      
Bucure\ti; 
 - Nelu, Elena \i Laura Brad, 'n      
Texas;  
 Ne rug]m Domnului pentru ei,      
ca s] fie p]zi[i 'n c]l]torie \i 
oriunde ajung s] fie o bun] 
m]rtur ie pentru Numele 
Domnului Isus.  

✦ "ncep`nd de ast]zi, 'n  
duminica de la 9:00 la 10:00 
vom avea clasa de catechez] 
pentru cei care doresc s] 
' m p l i n e a s c ] p o r u n c a 
botezului. Clasa va fi condus] 

de fr. Vasile T]m]\an. 

✦ Fratele Mircea R]du[ ne-a adus  
salut]ri din Florida, de la biserica 
din West Palm Beach, 'n mijlocul 
c]reia a fost c`teva s]pt]m`ni. 

✦ Mul[umim fratelui Viorel Tru[a  
care fotografiaz] 'n fiecare 
duminic] imagini de cronic] din 
serviciile de 'nchin]ciune 

✦ To[i banii care se vor str`nge  
ast]zi la %Bake Sale,^ 'n v`nzarea 
pr]jiturilor, vor fi folosi[i pentru 
activit][ile cu copiii la Vacation 
Bible School 'n vara aceasta. 

 "ntr-o legend] veche era      
povestea c] uria\ii alt]dat] se 
urcau pun`nd munte peste munte. 
Poveste... Dar e un t`lc pentru noi: 
Ca s] ajungem la Cer trebuie s] 
p u n e m m u n t e l e S i o n u l u i 
deasupra muntelui Sinai; s] 
punem muntele harului peste 
muntele legii; muntele jertfei de la 
Golgota peste muntele (sau mai 
degrab], mu\uroiul) faptelor 
noastre. Ce frumos sun] versurile 
poetului Ioanid: %Dar ca s] \tim 
ce fr`ngere grozav], Ce f]r] 
margini pre[ a dat Isus; Oric`t 
vom fi urca[i din slav]-n slav], Al 
crucii nimb va fi mereu mai sus!^ 
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