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La 30 ianuarie 'n calendarul ortodox e praznicul sfin[ilor trei ierarhi, 
Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz \i Ioan Gur] de Aur, care au tr]it la 
sf`r\itul secolului IV. Predicile lui Ioan Gur] de Aur 'n mod special au 
influen[at pe mul[i predicatori evanghelici. Iat] un fragment: 
 
 C`nd cei p]c]to\i, chiar dup] sfaturile pe care le d]m, continu] s] 
tr]iasc] 'n p]cat, noi nu trebuie s] 'ncet]m a le da sfatul Evangheliei. Azi 
ei ascult] \i pleac], m`ine la fel, dar glasul Evangheliei r]sun] 'n sufletul 
lor mereu, \i c`ndva se vor 'ntoarce la Dumnezeu. 
 F`nt`nile dau ap] \i atunci c`nd nimeni nu scoate ap] din ele, izvoarele 
clocotesc \i atunci c`nd  nimeni nu bea ap] dintr`nsele, iar p`raiele curg \i 
c`nd nimeni nu 'nseteaz] ca s] bea din ele. A\a \i omul lui Dumnezeu, 
trebuie s]-\i fac] datoria sa din toate puterile, de\i nimeni nu-l bag] 'n 
seam]. Oare un tat] care este desn]d]jduit de boala copilului s]u, nu 
'ncepe el oare s] pl`ng], s] suspine, \i stea l`ng] patul copilului s]u, 'l 
s]rut] cu dragoste, \i folose\te toate mijloacele pentru vindecarea lui p`n] 
la suflarea cea din urm]? A\a s] faci \i tu cu fratele t]u care nu vrea s] se 
poc]iasc], \i Dumnezeu 'l va aduce la calea cea dreapt]. 



 

Viscolul 

%Acum, Doamne ce mai pot n]d]jdui 
eu? "n Tine 'mi este n]dejdea.^ 

(Psalmul 39:7). 
 "n s]pt]m`na trecut] o furtun] 
cumplit] s-a ab]tut peste coasta de 
Est a Statelor Unite, \i a lovit 'n 
special 'n regiunea New England, la 
nord de New York. "nainte de a lovi 
furtuna, 'n marea metropol] New 
York s-au 'nchis aeropoartele, s-au 
oprit trenurile, toate metrourile, 
autobusele. Oamenii au fost ruga[i 
s] stea acas], fiindc] se apropia un 
ciclon imens de z]pad]. 
 Ce paradox interesant: Avem 
tehnica cea mai avansat], aparatele 
cele mai sofisticate, \i totu\i ne dau 
gata ni\te fulgi de z]pad]. Napoleon 
a p][it-o cu fulgii de z]pad] 'n 1812 
la Borodino. Avea armat] mare, 
solda[i viteji, strategie str]lucit], 
genii militare, dar cine se lupt] cu 

fulgii de z]pad]? Cine se lupt] cu 
Dumnezeu? Hitler \i el la Stalingrad 
'n 1942-1943 a 'nv][at (sau n-a 
'nv][at) c] Dumnezeu e mai tare.  
Un viscol cumplit, un ger 'nfior]tor, 
o iarn] grea..., \i toat] tehnica 
omului e f]cut] de batjocur]. 

 La New York s-au preg]tit, 
findc] \tiau c] vine viscolul cu un 
metru de z]pad]. Acolo pronosticul 
a fost gre\it. Dar oare oamenii se 
preg]tesc atunci c`nd Dumnezeu d] 
un pronostic sigur, c] vine judecata, 
c] %a r`nduit o zi, 'n care va judeca 
lumea dup] dreptate, prin Omul pe 
care L-a r`nduit pentru aceasta \i 
despre care a dat tuturor oamenilor 
o dovad] net]g]duit] prin faptul c] 
L-a 'nviat din mor[i...” (Fapte 
17:31). De ce le e fric] de z]pad] \i 
nu le e fric] de Dumnezeu? De ce nu 
se preg]tesc pentru ziua judec][ii 
'naintea lui Celui Atotputernic? De 
ce nu se poc]iesc oamenii azi? De ce 
cred mai repede am]girea satanei, 
minciunile satanei, p]c]leala 
satanei, \i nu-L cred pe Dumnezeu? 
 Sf`nta Scriptur] avertizeaz] c] 
%oamenilor le este r`nduit s] moar] 
o singur] dat], iar dup] aceea vine 
judecata...^ (Evrei 9:27). Nu exist] 
dec`t o singur] sc]pare: s] crezi 'n 
Domnul Isus Hristos \i s] te ascunzi 
'n El, ca s] fi scutit de furtuna care 
vine. Psalmistul se 'ntreba: %Ce mai 
pot n]d]jdui eu? Mai este vreo 
n]dejde pentru mine?^ Da, Domnul 
este n]dejdea noastr] chiar \i 
atunci c`nd vine furtuna...  

|coala Duminical]  
(miercuri, 4 februarie 2015)  
Slujind vecinilor, slujind lui 
Dumnezeu 
 Text: Luca 10:25-37 
 Versetul de aur: Luca 10:36-37 
 
•V] 'ndemn]m s] veni[i miercuri la 
casa Domnului \i s] avem lec[ia 
'nv][at] ca s] particip]m cu 
'nv][]turi \i hran] din Cuv`nt. 



Domnul ne 'ndreapt] pa\ii 
%Inima omului se g`nde\te pe ce cale s] mearg], dar Domnul 'i 'ndreapt] 

pa\ii^ (Proverbe 16:9). 
 
 Pa\ii vie[ii noastre sunt mereu sub 
aten[ia lui Dumnezeu, ba chiar sunt \i 
num]ra[i de El. "n Psalmul 56:8 e scris: 
%Tu numeri pa\ii vie[ii mele de pribeag...^ 
Anii de pribeag sunt ani departe de cas], 
dar 'n drum spre cas], \i Domnul a\teapt] 
cu bucurie s] trecem pragul ca s] ajungem 
acas] 'n "mp]r][ia Sa de lumin]. Ne 
num]r] pa\ii cu bucuria unuia care abia 
a\teapt] 'nt`lnirea. 
 Proorocul Ieremia era convins c] toate 
lucrurile \i evenimentele din via[a lui erau 
dirijate de Dumnezeu, astfel el se roag]: %|tiu, Doamne, c] soarta omului 
nu este 'n puterea lui; nici nu st] 'n puterea omului, c`nd umbl], s]-\i 
'ndrepte pa\ii spre [int]^ (Ier. 10:23).  Era o vreme cumplit]:  din nord 
venea cu zarv] mare cotropirea \i necazul, \i Ieremia m]rturise\te c] nu 
putea face nimic ca s] scape, dar avea o m`ng]iere: Dumnezeu era Cel 
care-i 'ndrepta pa\ii, \i atunci oricum, va fi bine. Ajungem la [int] numai 
dac] Dumnezeu ne ajut]. De sus de pe Munte, c]rarea jos 'n vale e 
observat] mult mai bine. A\a ne vede Domnul c]rarea, \i c`nd am ajuns la 
o r]scruce, \i nu \tim pe ce cale s] mergem, Solomon spunea c] Domnul 
vine ca s] ne 'ndrepte pa\ii (Prov. 16:9).  Avem o chemare 'nalt], m]rea[], 
o [int] str]lucitoare spre care mergem. %Alerg spre [int],^ spunea 
apostolul Pavel, %pentru premiul chem]rii cere\ti a lui Dumnezeu 'n 
Hristos Isus!^ (Filipeni 3:14). Doamne, 'ndreapt]-ne Tu pa\ii c`nd noi 
suntem deruta[i \i nu mai vedem drumul 'nainte. 
 Un lucru frumos 'n leg]tur] cu pa\ii este \i faptul c] umbl]m f]c`nd 
doar c`te un pas, \i apoi 'nc] unul, \i 'nc] unul. Nimeni nu face doi pa\i 
deodat], ci doar c`te un pas. Dac] vrem c]l]uzirea Domnului, trebuie s-o 
c]ut]m la fiecare pas, 'n fiecare zi. 
 Da, Domnul este: (a) atent la pa\ii no\tri; (b) ne 'ndreapt] pa\ii spre 
[int]; |i mai este un lucru pe care-l face Domnul: (c) El ne 'nt]re\te pa\ii. 
"n Psalmul 40:2 e c`ntarea Psalmistului care a tr]it aceast] 'nt]rire a 
gleznelor, a genunchilor, a pa\ilor lui, \i spune: %M-a scos din groapa 
pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe st`nc], \i mi-a 'nt]rit 
pa\ii...^ Se vede c] psalmistul David a umblat mult pe jos. "n Psalmul 
37:23 el spune: %Domnul 'nt]re\te pa\ii omului, c`nd "i place calea lui.^ 
F]r] 'nt]rirea pa\ilor no\tri, noi n-am putea umbla. Cea mai bun] terapie 
pentru picioarele noastre este s] 'ngenunchiem 'naintea Domnului \i s]-L 
rug]m s] ne 'nt]reasc] El pa\ii. Cu pa\ii 'nt]ri[i de El umbl]m veseli, 
sprinteni, cu 'ndr]zneal] pe calea Lui, \i mergem neclinti[i pe c]r]rile 
Domnului \i nu ni se clatin] picioarele (Psalmul 17:5). Ce mare este 
Dumnzeul nostru Cel care se apleac] la noi s] ne 'ndrepte pa\ii ! 



%Domnul te va 
cople\i cu 
bun]t][i, 

'nmul[ind rodul 
trupului t]u, rodul turmelor tale, \i 

rodul p]m`ntului t]u, 'n [ara pe 
care Domnul a jurat p]rin[ilor t]i 

c] [i-o va da!^ (Deut. 28:11) 

Programele de dup] amiaz] 'n 
luna Februarie vor fi 
organizate dup] cum urmeaz]: 
 
1 Februarie,  Andre Ordeanu 
8 Februarie,  Cristi Bud 
15 Februarie, Laura Brad 
22 Februarie, Sylvan Popovici 
 
V] rug]m s] participa[i cu bucurie 
la aceste programe \i s] v] 
'nregistra[i celor care sunt 
responsabili 'n duminica respectiv]. 

S]pt]m`na 
Fondatorului la 
Moody 
 
Founder_s Week — o 
s]pt]m`n] de studii \i 
evangheliz]ri, se [ine 
din 1901 'n fiecare an 
'n prima s]pt]m`n] din 
luna Februarie, 
comemor`nd data de 5 
Februarie, ziua de 
na\tere a evanghelistului  
fondator al Institutului, 
Dwight Lyman Moody.  

Nu arunca la porci 

m]rg]ritare 
 
Nu arunca la porci m]rg]ritare, 
Nici sfintele comori s] nu le vinzi; 
Mistre[ii calc] totul sub picioare, 
Batjocoresc ce ai mai scump sub soare; 
Ajungi ca ei, cu ei dac] te prinzi. 
  
A Cerului sl]vit]-mp]r][ie 
E ca un negustor ce \i-a v`ndut 
Tot ce avea, tezaur, bog][ie, 
S] poat] cump]ra din pr]v]lie 
M]rg]ritarul care \i l-a vrut. 
 
Dintre rubine scumpe, valoroase, 
Tu ai cel mai de pre[ m]rg]ritar, 
Nu-l azv`rli pe drumuri str`mb]cioase, 
Nu-l pierde pe nimicuri p]c]toase, 
Nu arunca sclipirile de har. 
  
Ai fost r]scump]rat de la pierzare 
|i str]mutat 'n via[a de apoi; 
Nu te-nso[i cu fiarele-n r]zoare, 
Fere\te-te de-ocoalele murdare, 
C] pierzi m]rg]ritarul 'n noroi. 
 
Tu ai o {ar] dincolo de stele, 
Un loc promis 'n Cerul luminos, 
Nu-[i da m]rg]ritarul pe m]rgele, 
Nici sufletul nu-l vinde pe surcele! 
Tr]ie\te pentru Cer, pentru Hristos! (vp)  

Unde scrie c] 
nevestele s] fie 
supuse b]rba[ilor 
lor? — (R]spunsul, 
'n Buletin ••) 
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Ast]zi, la sf`r\itul serviciului divin 
de diminea[] ne vom retrage la o 
gustare \i p]rt]\ie la mas], \i apoi 
vom r]m`ne pentru adunarea 
general] cu rapoartele de lucru pe 
anii trecu[i, \i alegeri pentru viitor.  


