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Editorial. Nu pot să mint ...

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

şi pe limbă au vorbe linguşitoare.
10 Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule !

Fă-i să cadă prin înseşi sfaturile lor.
Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără

număr !
Căci se răzvrătesc împotriva Ta.

11 Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor
bucura,

se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti.
Tu vei fi bucuria

celor ce iubesc Numele Tău.
12 Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit,

Doamne,
şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai

înconjura cu un scut. 

Psalmul 6
Către mai marele cântăreţilor – De cântat pe

instrumente cu corzi – Pe harpa cu opt corzi –
Un psalm al lui David

1 Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta
şi nu mă mustra cu urgia Ta.

2 Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc !
Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele.
3 Sufletul mi-e îngrozit de tot ; şi Tu, Doamne,

până când vei zăbovi să Te înduri de mine ?
4 Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi sufletul !

Mântuieşte-mă, pentru îndurarea Ta ! 
5 Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de

Tine ; şi cine Te va lăuda 
în Locuinţa morţilor ?

6 Nu mai pot gemând ! În fiecare noapte îmi
stropesc aşternutul şi-mi scald patul în lacrimi.

    [Va continua]
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PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Psalmul 5
Către mai marele cântăreţilor – De cântat cu 

flautele – Un psalm al lui David
1 Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele,

Doamne ! Ascultă suspinele mele !
2 Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu

şi Dumnezeul meu,
căci către Tine mă rog !

3 Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa!
Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine

şi aştept.
4 Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I

placă răul ;
cel rău nu poate locui lângă Tine.

5 Nebunii nu pot să stea 
în preajma ochilor Tăi ;

Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea
6 şi pierzi pe cei mincinoşi ;

Domnul urăşte pe oamenii care
varsă sânge şi înşală.

7 Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să
intru în Casa Ta şi să mă închin cu frică în

Templul Tău cel sfânt.
8 Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută

Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei !
Netezeşte calea Ta sub paşii mei.

9 Căci nu este nimic adevărat în gura lor;
inima le este plină de răutate,

gâtlejul le este un mormânt deschis,

În H. s-a întâmplat în urmă cu puțin timp, că proprietarul iudeu al unei firme a
însărcina-o pe angajata biroului său să transmită prin telefon o știre de afaceri unei alte
firme.  Tânăra  fată a răspuns șefului  ei  cu calm și  demnitate  că nu poate îndeplini
această însărcinare pentru că știrea nu este adevărată și ea nu poate minți. 

Supărat, patronul s-a dus personal la telefon pentru a da vestea. Domnișoara s-
a așteptat nu fără strângere de inimă la o izbucnire de mânie a patronului ei. La început
lucrul acesta n-a avut loc. Dar după câteva zile a fost chemată în biroul privat și ea a
intrat cu anticiparea sigură că șeful o va elibera din serviciu. 

- „De ce n-ați vrut să telefonați știrea pe care am dispus s-o dați ?” „Pentru că
sunt creștină și de aceea nu pot să mint.” 

- „Ce înseamnă fă fii creștină ? Și ceilalți angajați sunt creștini, dar încă nu s-a
sfiit nimeni să scrie sau să facă ceva neadevărat.” 

„Da, domnul X., este vorba despre aceea că eu Îl cunosc pe Domnul Isus cel
viu  și  prezent,  pe  Fiul  lui  Dumnezeu.  Eu  m-am întors  din  întunericul  lumii  și  al
păcatului la lumină și de sub puterea lui satan la Dumnezeu.” 

- „Domnișoară, trebuie să vă întreb ceva. Ați spus că fiind creștină, nu puteți
proceda împotriva conștiinței dumneavoastră ; spuneți-mi, este Hristos, într-adevăr, o
putere în viață ?” – Ea a răspuns cu ochii strălucind : „O, da ; nu o putere în viața mea,
ci puterea vieții mele !” 

- „Vă rog, spuneți-mi, domnișoară, unde găsesc asemenea creștini ? Cum te
transformi într-un asemenea creștin ?” 

Tânăra fată și-a invitat șeful să meargă cu ea într-o adunare de credincioși, ca
să asculte acolo Cuvântul lui Dumnezeu. Patronul iudeu al firmei a acceptat invitația, a
fost convins de harul mântuitor al lui Dumnezeu, deoarece a fost sincer și a cerut de la
predicator îndrumare în adevărul creștinismului. 

[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
UNICITATE

• O mână, singură, nu poate să bată din palme.
• Cu o floare, nu se face primăvară.  Proverbe •
[Din  Proverbe  şi  cugetări  latine, Albatros,
Bucureşti, 1976].

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 7

THOMAS CRANMER
Atunci  Cranmer  a  fost  coborât  de  pe
platformă  şi  condus  la  rug  de  cei  doi
călugări spanioli : 
„Ce nebunie - spuseră ei - te-a făcut să cazi
iarăşi  în  rătăcirea  aceasta,  prin  care  vei
trage multe suflete cu tine în iad ?” 
Lor  nu le-a  răspuns nimic,  ci  s-a  adresat
către  tot  poporul.  După  puţin  timp,  au
ajuns  la  stâlp.  Era  locul  unde  au  fost
martirizaţi Lathimer şi Ridley. 
Acolo  a  îngenuncheat  şi  s-a  rugat  lui
Dumnezeu.  Dar  nu  a  stat  mult  în
rugăciune, ci s-a sculat, şi a dat jos hainele
până  la  cămaşă  şi  s-a  pregătit  pentru
moarte.  Cămaşa  îi  era  lungă  până  la
picioare, care îi erau desculţe. 
Faţa  lui  uscată  de  lunga  întemniţare,  era
acoperită  de  o  barbă  mare  şi  înfăţişarea
sa  smerită  a  mişcat  toate  inimile,  atât  a
prietenilor  cât  şi  a  duşmanilor  săi.
Atunci, cei doi călugări spanioli de care am
pomenit, au început să-l îndemne din nou
să  se  lepede,  dar  Cranmer,  hotărât  să
rămână statornic, şi-a întors faţa de la ei,
dând mână cu câţiva bătrâni  care erau în
jur, luându-şi rămas bun.
S-a întâmplat însă că vrând să dea mâna cu
un  bărbat  numit  Ely,  acesta  şi-a  retras
mâna, zicând : „Nu e legal să dai mâna cu
un eretic şi îndeosebi cu unul care atât de
fals s-a reîntors la părerile lui de care s-a
lepădat”. 
Acest  Ely  era  un  student  la  teologie  în
colegiul de la Oxford.
Numaidecât a fost adus un lanţ  şi  pus în
jurul  lui  Cranmer,  l-au  strâns  de  stâlp.
Lemne şi vreascuri au fost îngrămădite în
jurul  lui,  apoi  şeriful  porunci  să  se  pună
focul. 

CAPITOLUL 16 David şi uriaşul „teamă”
„Doctore, am venit la dumneata din cauză că
sunt  complet  istovit.  Până să mi  se întâmple
acest lucru, puteam să lucrez toată ziua fără să
obosese. Acum, când pornese cu tractorul spre
câmp, mă simt aşa de slăbit încât trebuie să mă
opresc  înainte  de  a  ajunge  la  jumătatea
drumului,  mă  dau  jos  şi  mă  aşez  ca  să-mi
recapăt forţele pentru a pleca mai departe. 
Asta nu-mi place. Luna trecută am fost complet
dărâmat şi am scăzut şi din greutate”. 
Uimit, am privit la fermierul voinic în vârstă de
30 de ani.  El  nu a fost  bolnav niciodată,  dar
acum era complet incapabil de muncă. 
Mă gândeam în primul rând la o anemie gravă,
leucemie sau poate o hemoragie internă. 
Îmi mai veni în minte şi posibilitatea vreunui
cancer sau a unei tuberculoze.  Dar o examinare
fizică şi analizele de laborator nu arătau nici un
deranjament organic. Am consultat şi interogat
pe acest tânar cu şi mai mare băgare de seamă. 
Am descoperit că simpatica sa logodnică avea
întâlniri  cu  un  alt  flăcău.  De  asemenea,  un
cetăţean  i-a  promis  să-i  vândă  un  automobil
uzat la un preţ  convenabil,  dar acesta a urcat
preţul cu 200 de dolari. 
Teama  de  a-i  pierde  pe  ambii  şi  fata  şi
automobilul, a fost cauza pentru care pacientul
meu şi-a pierdut pofta de mâncare,  somnul şi
puterea de muncă.                                [Va continua]

Când lemnele s-au aprins şi focul a început
să se înalţe,  el  a fost văzut de toţi  cei ce
erau acolo, cum şi-a întins mâna dreaptă cu
care  a  semnat  declaraţia  de  lepădare  de
credinţă  şi  o  ţinea  în  mijlocul  flăcărilor.
Aşa a ţinut-o fără şovăire, încât tot poporul
a  văzut-o arzând,  mai  înainte  ca  flăcările
să-i fi atins trupul său. Cu atâta răbdare şi
statornicie a îndurat toate torturile extreme
încât  era  nemişcat  ca  stâlpul  de  care  era
legat.  Avea ochii  pironiţi  spre cer şi  doar
repeta  :  „Această  mână  a  semnat-o  !
Această mână nevrednică !” Iar când furia
flăcărilor s-a năpustit asupra lui, el a strigat
ca Ştefan : „Doamne Isuse, primeşte duhul
meu !” Astfel a murit Thomas Cranmer în
vârstă de 67 ani. 

CAPITOLUL 8
BALTHASAR HUBMAIER

Întotdeauna duşmanul de veacuri a urmărit
să  răpună  pe  stegarii  adevărului,  care
încolonau mulţimile după ei pe urmele lui
Cristos  Domnul.  Aşa  s-a  întâmplat  şi  cu
Balthasar Hubmaier. El s-a născut prin anul
1481  la  Friedberg,  Bavaria.  Nu  se  ştie
nimic clar despre familia sa. Unii susţin că
ar fi fost mici agricultori. Încă de timpuriu
a  fost  trimis  la  o  şcoală  latină  din
Augsburg,  iar  de  acolo  a  mers  la
universitatea  din  Friedberg,  unde  s-a
înscris în 1503. 
Aici a studiat filozofia şi teologia cu Fuck,
marele  antagonist  al  lui  Luther.  Studiile
sale  sârguincioase  a  trebuit  să  şi  le
întrerupă  mergând  la  Schaffhausen  ca
învăţător  spre  a-şi  câştiga  mijloacele
necesare pentru a putea termina studiile la
universitate.  El  s-a  întors  şi  şi-a  luat
diploma  în  1511.  Înainte  de  a-şi  începe
studiile, fiindcă era un tânăr care promitea,
toţi l-au sfătuit să urmeze medicina, dar el
le-a spus că e hotărât să urmeze teologia,
zicând : „Pe ea singură am ales-o, pe ea
înaintea tuturor celorlalte”.         [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• Midas – [Cont. din nr. trecut]  A doua legendă Ca
să-i  pedepsească  nepriceperea  şi  lipsa  de
gust, Apollo a făcut să-i crească lui Midas o
pereche  de  urechi  de  măgar,  emblemă  a
prostiei.  Cuprins  de  ruşine,  şi  le-a  ascuns
sub o scufie, pe care o purta în permanenţă. 
Nu  aflase  decât  sclavul  care  venea  să-l
tundă.  Oprit,  sub  ameninţarea  pedepsei  cu
moartea,  să  dezvăluie  secretul,  frizerul,
neputându-se totuşi stăpâni, a făcut o gaură
în pământ şi a şoptit acolo : 
„Regele  Midas  are  urechi  de  măgar”.  O
trestie  a  auzit  și,  pe  aripile  vântului,  a
răspândit pretutindeni taina regelui. 
Această  a  doua  poveste  servește  pentru  a
caracteriza  ignoranța  și  incompetența  celor
care se grăbesc să dea sentințe în materie de
artă și, prin extensiune, în orice altă materie.

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ

Iuliu
Prenumele  Iúliu şi   Iúlia,  frecvente  în
onomastica  noastră  contemporană,
reproduc  pe  cale  cultă  vechile  nume
gentilice romane Iúlius şi  Iúlia. Una dintre
cele  mai  vechi  şi  nobile  ginţi  ale  Romei
antice ... 
În  explicarea  acestui  nume  celebru,
specialiştii pornesc de la forma mai veche
Iuilius,  care  ar  avea  la  bază  un  cuvânt
neatestat  iouilios ...  derivat  din  lat.  Iovis,
numele divinităţii supreme. 
În  latina clasică,  Iovis,  de la  forma indo-
europeană  dieu,  care  denumea  lumina
cerului ...  este  înlocuit  la  nominativ  cu
forma  Iupiter,  un  compus  cu  elementul
secundar pater „tată”
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