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Editorial. Fără pace şi fără linişte (I)

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !                     I SAMUEL 25 : 6

24 Pe  când  vorbea  el  astfel  ca  să  se  apere,
Festus a zis cu glas tare : „Pavele, eşti nebun !
Învăţătura  ta  cea  multă  te  face  să  dai  în
nebunie.”
25 „Nu  sunt  nebun,  preaalesule  Festus”,  a
răspuns  Pavel,  „dimpotrivă,  rostesc  cuvinte
adevărate şi chibzuite.
26 Împăratul ştie aceste lucruri şi de aceea îi
vorbesc cu îndrăzneală;  căci  sunt încredinţat
că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă
nu s-au petrecut într-un colţ !
27 Crezi tu în Proroci, împărate Agripa ? …
Ştiu că crezi.”
28 Şi Agripa a zis lui Pavel : „Curând mai vrei
tu să mă îndupleci să mă fac creştin !”
29 „Fie curând, fie târziu”, a răspuns Pavel,
„să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei
ce mă ascultă astăzi  să fiţi  aşa cum sunt eu,
afară de lanţurile acestea.”

Nevinovăţia lui Pavel recunoscută
30 Împăratul, dregătorul, Berenice şi toţi cei ce
şedeau împreună cu ei s-au sculat.
31 Şi când au plecat, ziceau unii către alţii :
„Omul  acesta  n-a  făcut  nimic  vrednic  de
moarte sau de închisoare.”
32 Şi  Agripa  a  zis  lui  Festus  :  „Omului
acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă n-ar fi
cerut să fie judecat de cezar.”   

     CAPITOLUL 27
Plecarea lui Pavel la Roma

1 După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în 
Italia, pe Pavel şi pe alţi câţiva întemniţaţi i-au
dat pe mâna unui sutaş al cetei de ostaşi 
Augusta, numit Iuliu.                             [Va continua]

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
FAPTELE APOSTOLILOR

CAPITOLUL 26
Pavel înaintea lui Agripa

16 Dar scoală-te şi stai în picioare ; căci M-
am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi martor
atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al
lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le.
17 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia
şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit,
18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la
întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei
la Dumnezeu ; şi să primească, prin credinţa
în  Mine,  iertare  de  păcate  şi  moştenirea
împreună cu cei sfinţiţi.”
19 De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să
mă împotrivesc vedeniei cereşti.
20 Ci am propovăduit întâi celor din Damasc,
apoi  în  Ierusalim,  în  toată  Iudeea  şi  la
Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la
Dumnezeu  şi  să  facă  fapte  vrednice  de
pocăinţa lor.
21 Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în
Templu şi au căutat să mă omoare.
22 Dar,  mulţumită  ajutorului  lui  Dumnezeu,
am rămas în viaţă până în ziua aceasta ; şi am
mărturisit  înaintea  celor  mici  şi  celor  mari,
fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus
Prorocii şi Moise că are să se întâmple ;
23 şi  anume,  că  Hristosul  trebuie  să
pătimească şi că, după ce va fi Cel dintâi din
învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi
Neamurilor.”  

Ascultă o altă poveste despre unul dintre acești bărbați  enorm de bogați, și
anume, despre unul care nu suferea de nici o boală trupească și apoi a devenit un om
fără pace și fără liniște. Trăia în Pittsburg (America de Nord) și și-a atras ura unui om
puternic, care a vrut să-l împuște cu revolverul. Focul de armă și-a greșit ținta, firește,
numai cu lățimea unui fir de păr. Ucigașului i-a eșuat fuga, a fost prins, dus în fața
instanței și condamnat la 15 ani de închisoare. 

Când a părăsit sala de judecată după pronunțarea sentinței, a jurat cu glas tare
că-și va relua intenția criminală îndată ce-și va fi executat pedeapsa. 

Aceasta s-a întâmplat acum ceva vreme ; atentatorul și-a recăpătat libertatea.
Dar din acea zi în care a avut loc atacul asupra vieții lui, miliardarul a căzut într-o
asemenea neliniște chinuitoare, fără odihnă, încât nu l-a putut elibera de ea nici chiar
gândul de a-și ști potrivnicul plin de ură în închisoare. 

Amintirea acelei clipe, când a văzut gura pistolului îndreptat asupra lui, a ucis
în el orice bucurie de viață, a stins orice capacitate de a simți fericirea. A devenit un
mizantrop, un om singuratic, care în palatul lui amenajat cu toată bogăția, în toți acești
ani lungi nu s-a gândit decât la acea zi îndepărtată care-i va deschide ucigașului porțile
închisorii.  Ziua a venit,  iar omul bogat,  în anticipare tremurândă în fața unui lucru
îngrozitor de care nu poate să scape, petrece ore și ore în care caută, în muncă fără
odihnă, să nu se mai gândească la aceasta, nopți în care îi zboară somnul. 

Pentru a scăpa de urmăritor,  care poate n-o să-i  mai  taie niciodată calea,  a
risipit o avere pe o gardă personală de detectivi.

Vei gândi pe drept despre acest om că este laș, că este vrednic de dispreț să te
temi așa ceva. Așa este. Dar rămâne în picioare faptul că omul în ciuda milioanelor
sale este nefericit. 

Privește la un copil care se joacă vesel în nisip, poate desculț, copilul unor
părinți săraci, nesigur de viitorul lui, lipsit de haine – el este de o mie de ori mai fericit
decât acel om bogat.                               [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, XV- 1909 – 1910]
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CUM POT FI MÂNTUIT ?
1. Nu există om fără păcat  :  „Căci  toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat,
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
păcatului  este moartea ...”.  3. Mântuirea este
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în
Isus Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23)
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,

pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

PROVERBE LATINE
SINCERITATE

• Cine vorbeşte drept nu are stăpân. •  Pentru
cine  vorbeşte  drept,  nu  e  pedeapsă.  •  Cine
vorbeşte drept, trebuie să aibă calul înşeuat. •
Nu orice poate fi  spus pe şleau.  •  Când intri
într-un  sat,  adevărul  îl  afli  de  la  copii.  [Din
Proverbe  şi  cugetări  latine, Albatros,  Bucureşti,
1976].

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ¹

Ieronim 
Prenumele masc. Ieronim, nu prea folosit
astăzi  la  noi,  reproduce  un  vechi  nume
pers. gr. Hierónymos. Frecvent folosit în
vehea Grecie, atestat încă din operele lui
Herodot,  Xenofon,  Strabon  etc.,
Hierónymos  este un nume compus din
două  elemente  cunoscute  şi  vorbitorilor
limbii  române :  gr.  hieros „sfânt,  sacru”
(din aceeaşi familie fac parte şi  ierarhie,
hieratic,  hieratism,  hierofant,  hieroglifă
etc.)  şi  onoma „nume”  (din  anonim,
onomastică, onomatopee etc.). La origine
nume  cu  valoare  mistică,  Hierónymos
este  atestat  şi  în  izvoarele  latine  din
epoca creştină sub forma Hier  ó  nymus  .
¹  Rubrica numită  Cartea veche s-a  încheiat  ;  din
acest  număr  continuăm  cu  Mica  Enciclopedie
onomastică (Editura  Enciclopedică  Română,
Bucureşti, 1975).

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 6

JAN HUS
Înainte de a i se pune focul, mai fu somat
încă  o  dată  să  se  lepede  de  ereziile  lui.
„Ce  erezii  ?  -  strigă  Hus  -  de  ce  să  mă
leapăd când nu mă ştiu vinovat de nici o
erezie ? Chem pe Dumnezeu ca martor că
tot ce am scris şi tot ce am propovăduit nu
am  făcut  cu  alt  scop  decât  pentru
mântuirea  sufletelor  de  păcate  şi  de  la
pierzare  şi  de  acea  sunt  bucuros  să
pecetluiesc  cu  sângele  meu  adevărul  pe
care l-am scris şi predicat”. 
Apoi  îndemnă  pe  cei  din  jurul  său  să
asculte  mai  mult  de  Dumnezeu  decât  de
oameni. 
Focul  fu  aprins  şi  flăcările  cuprinseră
trupul său. El se rugă cu voce tare : „Isuse,
Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine”. Mult
timp  prin  fum şi  flăcări  se  puteau  vedea
buzele  lui  mişcându-se  şi  se  putea  auzi
glasul lui rugându-se lui Dumnezeu. După
ardere, cenuşa lui a fost aruncată în Rin, ca
nici  pământul  să  nu  fie  pângărit  de
rămăşiţele ereticului.
Sinodul  din  Constanţa  adoptă  24  articole
contra doctrinei lui Jan Hus. Iată ce spune
articolul  23:  „Oricine  ar  cuteza,  după
sentinţa  sinodului,  să  susţină  sau  să
profeseze ereziile lui Hus şi ale lui Jerome
de  Praga,  va  fi  condamnat  la  rug,  ca  şi
căzut în erezie”. 
Dar  toate  aceste  măsuri  departe  de  a  fi
putut  înăbuşi  focul  sfânt  aprins  de
Dumnezeu  în  inimile  oamenilor.
Vestea  arderii  pe  rug  a  lui  Hus  s-a
răspândit  în  Cehoslovacia  cu  iuţeala
fulgerului  şi  a  produs  mare  tulburare.
Un număr de 452 de nobili dintre cei mai
de seamă au adresat papei o scrisoare prin
care îl încunoştinţau că ei sunt gata a-şi

jertfi  averile  lor  şi  viaţa,  pentru  ideile
evanghelice ale lui Hus. 

Împotriva  urmaşilor  lui  Hus  s-au  luat
măsuri  draconice  în  executarea  hotărârii
Sinodului  de  la  Constanţa,  dar  ei  au
rezistat. 
În ziua de 22 iulie 1419, deci după patru
ani de la martirajul lui Hus, urmaşii lui s-
au adunat pe un munte în număr de vreo
42.000  de  suflete  şi  au  prăznuit  Cina
Domnului după  învăţătura  Evangheliei  şi
nu după aceea a bisericii catolice. 
Când  Luther  şi-a  început  lucrarea  de
reformă,  husiţii  aveau  deja  vreo  400
biserici  organizate  cu  peste  200.000  de
membrii. 
„Lumina  luminează  în  întuneric  şi
întunericul  n-a  biruit-o”.
La  10  iulie  1955,  în  oraşul  Tabor,
Cehoslovacia,  a  avut  loc  comemorarea  a
540 de ani de la moartea lui Hus. 
Cu acest prilej s-au adunat aici 80.000 de
oameni. 
„Faptele lor îi urmează”. (Apocalipsa 14 :
13)
„Dicţionarul  Enciclopedic  ilustrat  Cartea
Românească”  de  I.  A.  Candrea  şi  Gh.
Adamescu,  apărut  la  Bucureşti  în  1931,
spune că după moartea lui Jan Hus, ideile
lui au trecut de teritoriile ocupate de cehi,
iar  după  unii  istorici  chiar  şi  în
Transilvania  şi  în  Moldova  ar  fi  fost  o
influenţă şi că numele oraşului Huşi ar fi în
legătură  cu  aceasta.
Istorici şi filologi romani ca N. Iorga, I. A.
Candrea,  S.  Puşcariu,  N.  Cartojan şi  alţii
sunt de părere că primele traduceri de texte
religioase  în  limba  romană  s-au  făcut  tot
datorită acestei influenţe husite. 
Deci  şi  poporul  nostru  a  primit
binecuvântări spirituale prin Jan Hus. 
Este viaţa ta o binecuvântare pentru mulţi ?
[Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Mentor – astăzi  cuvântul  mentor  e  un
nume  comun  ;  cândva  însă  a  fost,  ca  şi
Mecena, un nume propriu. Mentor de la care
îşi  trage sorgintea mentorul,  a fost  numele
credinciosului prieten al lui Ulise, care, când
a  plecat  în  legendara  lui  expediţie,  i-a
încredinţat pe fiul său Telemah şi rolul de a-i
fi  un  îndrumător  în  absenţa  sa.  Mentor
îndeplinindu-şi sarcina sa în mod impecabil,
acest nume s-a transformat în renume şi apoi
în antonomaza care figurează astăzi în toate
dicţionarele lumii. Prin sfaturi înţelepte, prin
metoda persuasiunii, prin mijloace blânde l-
a condus pe Telemah pe calea dorită, chiar şi
atunci când îi lăsa iniţiative proprii.

CAPITOLUL 15 
Sunteţi tot atât de bătrân ca şi arterele dvs. 

În ultimii ani ştiinţa medicală a fost pusă în faţa
faptului  că  o  cauză  importantă  a
arteriosclerozei  este  alimentaţia  cu  grăsimi
animale. 
Aceste  grăsimi  formează  tumori  subţiri  şi
uleioase  de  colesterol  în  interiorul  pereţilor
arterelor împiedecând circulaţia sângelui. 
În  ultimul  deceniu,  revistele,  radioul  şi
televiziunea  difuzează  bunele  sfaturi  că  noi
putem reduce ravagiile celui mai mare ucigaş
prin  întreruperea  raţiei  alimentare  cu  grăsimi
animale. 
Pe cât  suntem de fericiţi  că ştiinţa a ajuns la
acest  rezultat,  pe  atât  suntem  de  uimiţi
descoperind că cercetările noastre ultramoderne
sunt  cu  3500  de  ani  în  urma  Cărţii  Cărţilor
(Biblia) : 
„Domnul a vorbit lui Moise şi a zis, vorbeşte
copiilor lui Israel şi spune-le : „Să nu mâncaţi
nici un fel de grăsime de bou, de miel sau de
capră. Grăsimea unui dobitoc mort sau sfâşiat
de vreo fiară va putea fi întrebuinţată la orice
altceva, numai să n-o mâncaţi”. (Levitic 7 : 22
–  24)  Domnul  a  accentuat  repetat  pericolul
înspăimântător al arterosclerozei.          [Va continua]
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