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Editorial. Cum se câştigă lozul cel mare ? (III)

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

10 Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei
ce  locuiau  în  Asia,  iudei  şi  greci,  au  auzit
Cuvântul Domnului.
11 Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite
prin mâinile lui Pavel ; 12 până acolo că peste
cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care
fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi
ieşeau afară din ei duhurile rele. 

Exorciştii Iudei
13 Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în
loc  au  încercat  să  cheme  Numele  Domnului
Isus peste cei  ce aveau duhuri  rele,  zicând :
„Vă  jur  pe  Isus,  pe  care-L  propovăduieşte
Pavel, să ieşiţi afară !”
14 Cei  ce  făceau  lucrul  acesta  erau  şapte
feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai
de seamă. 15 Duhul cel rău le-a răspuns : „Pe
Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu ; dar voi cine
sunteţi ?”
16 Şi  omul în care era duhul cel  rău a sărit
asupra  lor,  i-a  biruit  pe  amândoi  şi  i-a
schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi
din casa aceea.
17 Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii,
de toţi grecii care locuiau în Efes, şi i-a apucat
frica  pe  toţi  :  şi  Numele  Domnului  Isus  era
proslăvit.
18 Mulţi  din  cei  ce  crezuseră,  veneau  să
mărturisească  şi  să  spună  ce  făcuseră.
19 Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au
adus  cărţile  şi  le-au  ars  înaintea  tuturor  :
preţul  lor  s-a  socotit  la  cincizeci  de  mii  de
arginţi.  20 Cu atâta putere se răspândea şi se
întărea Cuvântul Domnului ...             [Va continua]
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 CAPITOLUL 19
Ucenicii lui Ioan se fac creştini

1 Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce
a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns
la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici
2 şi le-a zis : „Aţi primit voi Duhul Sfânt când
aţi  crezut  ?”  Ei  i-au  răspuns  :  „Nici  n-am
auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.”
3 „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi ?”, le-a zis
el. Şi ei au răspuns : „Cu botezul lui Ioan.”
4 Atunci  Pavel  a  zis  :  „Ioan  a  botezat  cu
botezul  pocăinţei  şi  spunea  norodului  să
creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”
5 Când  au  auzit  ei  aceste  vorbe,  au  fost
botezaţi în Numele Domnului Isus.
6 Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul
Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte
limbi şi proroceau.
7 Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi. 

Pavel învaţă pe norod la Efes
8  În urmă, Pavel a  intrat  în  sinagogă, unde
vorbea  cu  îndrăzneală.  Timp  de  trei  luni  a
vorbit  cu  ei  despre  lucrurile  privitoare  la
Împărăţia lui Dumnezeu şi căuta să înduplece
pe cei ce-l ascultau.
9  Dar,  fiindcă  unii  rămâneau  împietriţi  şi
necredincioşi  şi  vorbeau  de  rău  Calea
Domnului  înaintea norodului,  Pavel  a  plecat
de  la  ei,  a  despărţit  pe  ucenici  de  ei  şi  a
învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia
numit Tiran.

 Cine mă poate scăpa de dependenţe (adicţii, vicii etc.) ? Jocul de noroc este un viciu
fiind asemenea unui lanţ cu care omul este legat şi de care nu poate scăpa, doar fiindcă îşi
doreşte acest lucru.  Un om care are cătuşele pe mâini poate să vrea să scape de ele, să îşi
dorească din toată inima acest lucru, dar dacă cel care are cheile nu vine pentru a i le da jos, nu
va scăpa. Trebuie să ceară ajutorul celui care vrea şi poate să îl ajute.

„Marea majoritate a oamenilor trăiesc și  mor de jur-împrejurul  nostru în beznă,  în
întunericul inimii. Adevăratul Soare, Isus, n-a luminat în inima și în viața lor. De aceea spune
Domnul : „Eu sunt Lumina lumii. Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va
avea lumina vieții”. (Ioan 8 : 12) Dacă acest Soare, dacă Isus începe să acționeze asupra vieții
unui om, atunci el este strămutat din întuneric în lumină. În inima și în conștiința lui se aprinde
o lumină care îi arată că el stă înaintea ochilor lui Dumnezeu ca un păcătos vinovat. Lumina lui
Dumnezeu îi arată trecutul și îi aduce aminte de lucruri pe care le credea uitate și dispărute. 

În  această lumină o întrebare devine foarte  mare,  iar în fața  acestei  întrebări  toate
celelalte devin mici : Unde să mă duc cu păcatul meu ?

Conștiința trezită îi arată petele vinii sale în lumina divină. Aceasta nu aduce bucurie,
ci spaimă, dureri  adânci. El se vede ca un pierdut de tot. Dar Dumnezeu îi arată curând și
altceva decât munții vinei sale. El zărește Soarele Isus Hristos, răsărit, care luminează în inima
lui dinspre crucea de pe Golgota. El înțelege mesajul Evangheliei :  Tu ești iubit și căutat de
Dumnezeu  ;  Hristos  a  murit  pentru  tine  !  Astfel  apucă  inima iertarea  desăvârșită  a  vinei,
dragostea salvatoare a lui Dumnezeu și prezența Domnului Isus. Acum a răsărit soarele. Ziua
harului luminează. A început viața nouă, veșnică. 

A intervenit un Prieten a cărui inimă iubește cu o sinceritate care nu se schimbă, a
cărui mână este capabilă să întoarcă orice nevoie. Harul îl transformă pe păcătosul vinovat într-
un copil fericit al lui Dumnezeu, care-L cunoaște pe Dumnezeul veșnic ca Tată al lui. 

Acum se spune despre asemenea oameni : „Voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai
aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, prin care strigăm : „Ava, Tată !” 

„Însuși  Duhul  mărturisește  împreună  cu  duhul  nostru  că  suntem  copii  ai  lui
Dumnezeu”. (Romani 8 : 15 – 16) A strălucit acest Soare, a strălucit Isus în inima ta ?” 
                                                                     [Preluare din : Mărturiile unui vechi soldat către camarazii lui, Anul 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

CAPITOLUL 13 „Iubire sau moarte”
Într-un capitol  anterior  m-am referit  la  cartea
Dr.  English,  în  care  enumeră  următoarele
emoţii producătoare de boli : gelozie, invidie,
egocentrism,  ambiţie,  furie,  înşelăciune,
resentimente şi ură. 
Acum  1900  de  ani,  apostolul  Pavel  ne
avertiza împotriva acestor emoţii şi ne dădea
şi antidotul – iubirea.  Este o coincidenţă, dar
Dr. English enumeră aceste emoţii în oarecare
măsură în aceeaşi ordine ca şi apostolul Pavel
cu secole mai înainte : Dr. English :  gelozie şi
invidie
Ap. Pavel (1 Corinteni 13 : 4 - 5) „dragostea nu
pizmuieşte (nu invidiază)”.
Dr. English : egocentrism
Ap. Pavel (1 Corinteni 13 : 4 - 5) „dragostea nu
se laudă, nu se umflă de mândrie”.
Dr. English : ambiţie
Ap. Pavel (1 Corinteni 13 : 4 - 5)„dragostea nu
se poartă necuviincios,  nu caută folosul său”.
Dr.  English  :  înşelăciune,  furie,  resentiment,
ură
Ap. Pavel (1 Corinteni 13 : 4 – 5) „dragostea
nu se mânie,  nu se gândeşte la  rău” (nu este
provocatoare). 
Dragostea este unul şi singurul antidot care
poate  să  salveze  pe  om  şi  să-l
scutească de multe boli pricinuite de emoţiile
naturii sale păcătoase.                                 [Va continua]

PROVERBE LATINE
POPOR

• Poporul e un leu adormit ; dacă se trezeşte,
nu  mai  adoarme.  •  Glasul  poporului  e  mai
puternic decât glasul tunului. • Inima poporului
e largă.  [Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros,
Bucureşti, 1976].

CARTEA VECHE  
322. Sufletul 

Îngrijire de suflet pentru ve nicieş
Un mare pictor fu întrebat de alt pictor : Cum se
face că deşi eşti un artist mare, abia pictezi un
singur tablou până când eu dau gata şi  zece
tablouri în acelaşi timp ?
Artistul  răspunde  :  „Aceasta  este  aşa,  din
pricină  că  tu  faci  tablouri  eftine  pentru  clipe
trecătoare,  iar  eu  lucrez  tablourile  şi  pentru
timpurile viitoare”.
Răspunsul acesta să ne îndemne şi pe noi, să
grijim de suflet pentru veşnicie.
Ne dăm oare seama şi  noi  că sufletul  nostru
fiind chipul lui Dumnezeu, trebue să samene cu
originalul  lui,  şi  astfel  trebue să fie mântuit  şi
grijit pentru veşnicie ?
Apostolul neamurilor zice :  „Nu vă minţiţi unii
pe alţii,  întrucât  v-aţi  dezbrăcat de omul  cel
vechi cu faptele lui,  şi v-aţi îmbrăcat cu omul
cel  nou,  care  se  înnoieşte  spre  cunoştinţă,
după chipul Celui ce l-a făcut”. (Coloseni 3 : 9
- 10)

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I), de Petru Popovici 

CAPITOLUL 4
SAVONAROLA

De fapt, el n-a avut pretenţia să fie acceptat ca
şi călugăr, ci doar ca ajutor la bucătărie sau la
munca din grădină. 
Acasă lăsase o foaie de hârtie pe care a scris :
„Sătul de lume” şi în care arăta că starea de
păcătoşenie e ca în Sodoma şi Gomora.
După  ce  a  fost  acceptat  la  Mănăstirea  Sf.
Dominic,  şi  şi-a  luat  în  primire  chilia  sa,
Savonarola  a  scris  o  scrisoare  plină  de
afecţiune  părinţilor  săi,  cerându-şi  iertare
pentru  faptul  că  nu  a  împărtăşit  cu  ei  acest
gând al său. 
El  a  căutat  să  se  încadreze  în  disciplina
monastică.  Iar  în  ce  priveşte  rugăciunea  şi
postul a reuşit să-i întreacă pe ceilalţi. La fel
în modestia, umilinţa şi ascultarea sa. 
Nu la mult timp după intrarea în mănăstire, el
fu  numit  lector,  poziţie  ce  a  deţinut-o  tot
timpul cât a stat acolo. 
Durerile lui spirituale nu au fost cu nimic mai
mici în retragerea la mănăstire, căci şi acolo a
ajuns să vadă alte păcate ale călugărilor, şi să
audă despre altele şi mai mari ale celor de sus.
Indignarea  lui  şi  furia  împotriva  păcatului  a
crescut  tot  mai  mult  şi  simţea  nevoia  să  le
denunţe. 
Şi  a  făcut  aceasta  într-un  poem  al  său
intitulat : „Ruina bisericii”.
După  ce  a  petrecut  şapte  ani  în  acea
mănăstire, în 1481, fratele Girolamo s-a mutat
la Mănăstirea Sf. Marcu din Florenţa. 
Oraşul  Florenţa  era  frumos  şi  poseda  o
deosebită cultură. În acest oraş numele său a
ajuns la mare faimă. Renaşterea italiană era în
plină înflorire aici. 
Familia de Medici, care conducea Florenţa, au
stimulat  mult  Renaşterea  mai  ales  în  ce
priveşte învăţarea limbilor  clasice :  latina şi
greaca. 
Ştiind  că  Florenţa  a  fost  cuprinsă  de
Renaştere, Savonarola se aştepta să găsească
aici  oameni  mai  curaţi,  mai  nobili  decât  în
celelalte oraşe. 

La suprafaţă Florenţa era frumoasă, dar curând
el  constată  că  sub  poleiala  de  cultură  ce  o
aveau,  decăderea  şi  corupţia  erau  mult  mai
mari,  locuitorii  erau  dedaţi  festivalurilor,
plăcerilor şi nu se gândeau de loc la Dumnezeu
sau lucrurile spirituale.
Anul  următor  la  mănăstirea  Sf.  Marcu,
Savonarola a fost numit instructor al novicilor.
O  mare  parte  din  timpul  său  era  dat  pentru
studiul Scripturilor. 
Cu  multă  ardoare  cerceta  toate  textele,  iar
porţiuni mari le memora. După câtva timp, el a
fost ridicat la rangul de predicator al mănăstirii.
Când a început mai întâi să predice, a avut un
succes foarte slab. Vorbirea lui era biblică. 
El  a  dispreţuit  sofismele,  vorbirea  dulce,
încântătoare,  care  atrage  poporul,  dar  nu  are
urmări practice. Din contră, el a căutat să atingă
conştiinţa oamenilor, să-i trezească. 
El  era  plin  de  un  sentiment  că  judecata  lui
Dumnezeu asupra Florenţei se apropie. 
Uneori era trimis la Brescia, la San Geminiano
şi chiar în bisericile din Florenţa. 
Aici  tuna  împotriva  păcătoşeniei  şi  a  rostit  o
mie de vaiuri  de la amvon.  Dar de obicei  nu
prea era popor cine să-l asculte.
Când  a  predicat  prima  dată  la  biserica  San
Lorenzo din Florenţa,  erau prezenţi  doar vreo
25  persoane.  În  anul  1482  a  fost  trimis  la
Reggio d’Emilia să reprezinte mănăstirea lor la
o mare întrunire a călugărilor dominicani. 
În  prima  zi,  în  timp  ce  călugării  discutau
dogme, el a stat liniştit. Dar a doua zi, când au
ajuns să discute despre disciplină, el s-a aprins
şi a început să vorbească cu multă înflăcărare
de păcatele bisericii şi ale clerului. 
Vorbirea lui a produs o adâncă impresie în toţi
cei prezenţi.
Întorcându-se  la  Florenţa,  el  a  început  să
predice  într-o  altă  catedrală,  dar  la  el  venea
puţin popor.  Cei mai mulţi  mergeau la  marea
catedrală  Santo  Spirite.  Acolo  predica  un
călugăr  augustin  numit  Mariano.  Acesta
niciodată n-a mustrat păcatele, din contră, lăsa
Biblia la o parte şi îşi delecta publicul cu citate
din filozofie, din astronomie şi poezie şi toată
Florenţa dădea buzna la el să-l asculte. 
Dar Savonarola nu s-a descurajat ...    [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• Mater dolorosa – două cuvinte latineşti care
înseamnă  „mamă  îndurerată”  şi  se  referă  la
mama lui Isus.
Expresia vine de la un imn catolic, pe versuri
de poetul italian Iacopone da Todi din secolul
al  XIII–  lea.  După  moartea  soţiei  sale,  el  a
scris o poezie intitulată Stabat mater dolorosa
care  a  servit  compozitorilor  Palestrina  şi
Pergolese pentru un cântec bisericesc. 
Cu timpul însă cele două cuvinte au trecut din
repertoriul  liturgic  în  limbajul  laic.  Şi  astfel,
prin  extensiune,  se  spune  astăzi  Mater
dolorosa,  la  modul  poetic,  despre  o  femeie
care  e  îndurerată  dintr-un motiv întemeiat  ...
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru
ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o
dă Domnul Dumnezeul tău”. [Exodul 20 : 12]
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