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Editorial. Dumnezeu are o cale de ieşire chiar şi din cea mai mare nenorocire (I)

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

29 De teamă să nu se lovească de stânci, au
aruncat patru ancore înspre cârma corăbiei şi
doreau să se facă ziuă.
30 Dar, deoarece corăbierii căutau să fugă din
corabie  şi  slobozeau  luntrea  în  mare,  sub
cuvânt  că  ar  vrea  să arunce  ancorele  înspre
partea dinainte a corăbiei,
31 Pavel a zis sutaşului  şi  ostaşilor : „Dacă
oamenii aceştia nu vor rămâne în corabie, nu
puteţi fi scăpaţi.” 
32 Atunci ostaşii au tăiat funiile luntrei şi au
lăsat-o să cadă jos.
33 Înainte  de  ziuă,  Pavel  a  rugat  pe  toţi  să
mănânce şi a zis : „Astăzi sunt paisprezece zile
de când staţi mereu de veghe şi n-aţi luat nimic
de mâncare în gură.
34 De  aceea  vă  rog  să  mâncaţi,  căci  lucrul
acesta este pentru scăparea voastră; şi nu vi se
va pierde niciun păr din cap.”
35 După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a
mulţumit  lui  Dumnezeu  înaintea  tuturor,  a
frânt-o şi a început să mănânce. 
36 Toţi s-au îmbărbătat atunci şi au luat şi ei
de au mâncat.
37 În corabie eram de toţi două sute şaptezeci
şi şase de suflete.
38 După ce  s-au  săturat,  au  uşurat  corabia,
aruncând grâul în mare.
39 Când  s-a  făcut  ziuă,  n-au  cunoscut
pământul; dar au văzut de departe un golf care
avea maluri nisipoase şi au hotărât să împingă
corabia într-acolo, dacă va fi cu putinţă. 
40 Au  tăiat  ancorele,  ca  să  le  sloboadă  în
mare, şi au slăbit ...                                [Va continua]
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20 Soarele şi stelele nu s-au văzut mai multe
zile,  şi furtuna era aşa de puternică încât la
urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. 
21 Oamenii  nu  mâncaseră  de  multă  vreme.
Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor şi a zis :
„Oamenilor, trebuia să mă ascultaţi şi să nu fi
pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de
această primejdie şi de această pagubă.
22 Acum vă  sfătuiesc  să  fiţi  cu  voie  bună ;
pentru că niciunul din voi nu va pieri; şi nu va
fi altă pierdere decât a corăbiei.
23 Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu
şi căruia Îi slujesc, mi s-a arătat azi-noapte
24 şi mi-a zis : „Nu te teme, Pavele ; tu trebuie
să  stai  înaintea  cezarului  ;  şi  iată  că
Dumnezeu ţi-a  dăruit  pe toţi  cei  ce merg cu
corabia împreună cu tine.”
25 De aceea,  oamenilor,  liniştiţi-vă,  căci  am
încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa
cum mi s-a spus.
26 Dar trebuie să dăm peste un ostrov.”
27 În noaptea a paisprezecea, pe când eram
împinşi încoace şi încolo cu corabia pe marea
Adriatică,  pe  la  miezul  nopţii,  marinarii  au
bănuit că se apropie de pământ.
28 Au  măsurat  adâncimea  apei  şi  au  găsit
douăzeci  de  stânjeni  ;  au  mers  puţin  mai
departe,  au  măsurat-o  din  nou  şi  au  găsit
cincisprezece stânjeni.

„Sunt căutat de cei care nu întrebau de Mine, 
sunt găsit de cei care nu Mă căutau”. (Isaia 65 :1)

Nu  toți  oamenii  pe  care  îi  întâlnim  în  viață  sunt  așa  de  inofensivi  și  de
cumsecade cum par ;  unii,  la care nu se observă, trec prin adâncimi groaznice ale
păcatului. Ascultă povestea vieții unui contabil, care astăzi își câștigă pâinea într-un
post onorabil. 

Nu vei arunca o privire numai în adâncurile păcatului, ci în același timp și o
privire  în  înălțimile  harului  lui  Dumnezeu.  Învață  de  aici  să  înțelegi  adevărul
Evangheliei : Isus poate și vrea să mântuiască din adâncurile cele mai adânci ale vinei
și ale înfășurării păcatului. 

Dumnezeu mai are o cale de ieșire și din cea mai disperată nenorocire. Acolo
unde omul nu mai are nimic de sperat, Dumnezeu mai știe căi de binecuvântare și
pace, mult peste orice concepții omenești. 

Da,  vei  asculta  din  toiul  vieții  moderne  o  interpretare  a  cuvântului:  „Sunt
căutat de cei care nu întrebau de Mine, sunt găsit de cei care nu Mă căutau.”

„Ca fiu al unui hangiu și meșter măcelar, am urmat o școală bună de meserii,
apoi, ca negustor am învățat ceva trainic și la douăzeci de ani am plecat la Berlin.
Acolo trăiam fără Dumnezeu și eram înclinat spre băutură. 

Am găsit un post excelent și am ajuns curând la un salariu de 2000 de mărci
anual. La început mergeam câteodată la biserică, deoarece fusesem educat religios. 

Dar în al 22-lea an al vieții mele am terminat cu aceasta. Drumul păcatului
meu mergea până în adâncurile cele mai adânci ale poftei carnale, ba chiar până la
sperjurul judiciar. 

Mai târziu am început în Friedrichstrasse cu o prăvălie proprie, care mergea
excelent. Curând după aceea am deschis o a doua prăvălie ; și aceasta mergea bine .
[Va continua. 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
STĂPÂNIRE

• Să nu treci peste podul făcut de stăpân. • Să
nu bei apă din cupă domnească. • Mai bine să
cadă  împăratul  de  pe  tron,  decât  copilul  din
leagăn. • Cine stă la socoteli cu stăpânul iese
plin de datorii.  [Din  Proverbe şi cugetări latine,
Albatros, Bucureşti, 1976].

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 7

THOMAS CRANMER
„Atunci, zise arhiepiscopul, Măria Voastră
veţi gândi că cercetarea nu e sinceră, dacă
eu ar trebui să fiu judecător al meu”. 
Dar el a fost însărcinat în ciuda protestului
său.
După trei săptămâni s-a văzut că nimic nu
se putea dovedi împotriva lui Cranmer şi
că  întreaga  chestiune  era  o  conspiraţie
împotriva arhiepiscopului. 
Regele îi spuse atunci arhiepiscopului să-i
numească  12  sau  16  din  ofiţerii  şi
gentilomii săi care să fie discreţi, înţelepţi
şi curajoşi.
Acestora  le  dădu  ordine  să  cerceteze
casele,  dulapurile  şi  camerele  tuturor
acelora  care  au  fost  suspectaţi  de  a  fi
conspirat (fie în catedrală, fie în afară) şi
aveau  ordinul  să  aducă  la  rege  şi
arhiepiscop  orice  scrieri  ar  fi  găsit  la
ei.  Aceşti  oameni  au  plecat  imediat  în
cercetare şi după 4 ore întregul complot a
fost  descoperit,  găsindu-se  scrisori,  unele
de la episcopul de Winchester şi alţii.
Astfel că începutul şi sfârşitul conspiraţiei
a fost scos la lumină. 
Printre alte hârtii, două scrisori au ajuns în
mâinile  lui  Cranmer,  care-l  denunţau  ca
eretic : una de la Dr. Thornton din Dover şi
alta de la Dr. Barber. 
Aceştia  amândoi  au  fost  găzduiţi  de
arhiepiscop în casa sa şi îi erau îndatoraţi
pentru  multe  favoruri,  dar  ei  în  mod
mârşav  au  conspirat  cu  Gardiner  să-i  ia
viaţa. 
Când  Cranmer  descoperi  mârşăvia  lor,  îi
chemă în birou şi le spuse că a fost acuzat
în mod fals de unii în care el totdeauna şi-a
pus  cea  mai  mare  încredere  şi  le-a  cerut
sfatul cum ar trebui să-i pedepsească.

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

Domnul  a  accentuat  repetat  pericolul
înspăimântător al arterosclerozei.
Fumatul  măreşte  de  asemenea  concentraţia
colesterolului în sânge. 
Acest  fapt  este  explicat  clar  într-un  studiu
asupra 187.000 oameni pe o perioadă de 44
luni. S-a constatat că o treime din decesele
coronariene  au  fost  atribuite  fumatului
(nicotinei) ... 
Statisticile  U.S.A.  din  anul  1957  arată  că
arterioscleroza inimii a ucis 452 507 oameni
şi  se  presupune  că  fumatul  singur  era
răspunzător pentru circa 150.000 din aceste
decese ... 
Poate  fumatul  să  mărească  colesterolul  în
sânge ? 
Cercetători din Philadelphia au arătat recent
că  nicotina  este  răspunzătoare  de  formarea
următoarelor substanţe în sânge : adrenalina,
acizii  graşi  liberi  şi  colesterolul.  Ei
raportează că atât  fumatul cât şi  încordarea
psihică  produc  adrenalină,  iar  adrenalina
implică mai departe  depozitarea de grăsimi
-colesterolul,  ucigaşul  lent  dar  sigur  al
organismului (Medical News, 2 iunie 1961, p. 1).       [Va continua]

Ei, fiindcă nu bănuiau că ar fi vorba de ei,
îi răspunseră : 
„Astfel  de  netrebnici  ar  trebui  spânzuraţi
fără nici o cercetare”. 
Auzind  aceasta,  arhiepiscopul  îşi  ridică
mâinile în sus şi strigă : 
„Milostive  cerule,  în  cine  să  te  mai  poţi
încrede  ?”  Şi-apoi  îşi  scoase  din  sân
scrisorile şi-i întrebă dacă le cunosc. 
Când îşi văzură scrisorile lor puse în faţă,
au fost năuciţi, au căzut în genunchi şi i-au
cerut iertare. 
Cranmer le spuse că îi iartă, dar să nu se
mai aştepte să se încreadă în ei.

După  moartea  regelui  Henric  al  VIII-lea,
fiul  sau  Edward  al  VI-lea  a  fost  multă
vreme sub influenţa lui Cranmer. 
Prietenii  Reformei au putut să facă multe
schimbări  în  forma  de  închinăciune  a
bisericii. 
Tutorele regelui era Edward Seymour, duce
de Somerset, care intenţiona să transforme
Biserica Engleză într-una protestantă. 
Predici  au  fost  compuse  de  arhiepiscop.
Notiţele  lui  Cranmer  asupra  Noului
Testament  au  fost  traduse  şi  puse  în
biserici. 
Cranmer publică „Biblia Engleză” ajutat de
Thomas Cromwell. Tainele erau
administrate  în  amândouă  felurile  şi
liturghia era citită în limba engleză. 
Ridley, bunul prieten al arhiepiscopului şi
unul  din  cei  mai  activi  luptători  pentru
reformă, l-a ajutat în formarea a 42 articole
de credinţă care au fost revăzute de ceilalţi
episcopi şi teologi.

Partizanii reformei au avut însă timp scurt.
Edward după o domnie de numai 6 ani a
murit. 
Bărbaţii  care  au  fost  cei  mai  activi  în
introducerea  reformei  în  închinăciune,  au
devenit ţinta persecuţiei.              [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Merle blane  (fr. „Mierlă albă”)  - vorbă
populară franceză prin care  se  desemnează
un om sau un lucru rar. 
În  acelaşi  scop,  germanii  folosesc
comparaţia  :  Weisser  Rabe (corb  alb),
împrumutată de la latini :  corvus albus (lat.
„Corb alb”).

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ¹

Ilie
Unul dintre cele mai frecvente şi populare
prenume româneşti,  Ilie continuă la  noi
un vechi nume ebr.  Elijáh(u), purtat de
un  cunoscut  profet  biblic,  personaj  al
Cărţii regilor din V.T.
Explicaţia  numelui  apare  chiar  în  textul
biblic  :  strângând  întreg  poporul  la
muntele Carmel,  Ilie cere fiilor lui  Israel
să  hotărască  cărei  divinităţi  i  se  vor
închina în viitor. 
În  urma  unei  probe  a  focului  (în  zadar
proorocii  lui  Baal  au  invocat  numele
zeului  pentru  a  le  aprinde  lemnele
pregătite pentru foc), câştigată de Ilie (la
rugămintea  acestuia  „a  căzut  foc  de  la
Domnul”),  poporul  s-a  convins  că
„Domnul este adevăratul Dumnezeu”
(în termeni ebraici, Jahve este singurul şi
adevăratul  El) ... ambele elemente,  El şi
Jahve sunt nume ale divinităţii ... 
El nu  are  o  semnificaţie  certă
(majoritatea specialiştilor îl derivă din  wl
„a fi înainte, a fi tare”) ...
Elijah(u) este redat în Septuaginta prin gr.
Eliú, iar în N.T. prin  Elias, formă identică
cu cea latină, păstrată în limbile apusene
moderne.
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