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

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

ne-au primit pe toţi la un foc mare, pe care-l
aprinseseră din pricină că ploua şi  se lăsase
un frig mare.
3 Pavel strânsese o grămadă de mărăcini şi-i
pusese  pe  foc  ;  o  năpârcă  a  ieşit  afară  din
pricina căldurii şi s-a lipit de mâna lui.
4 Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată
de  mâna  lui,  au  zis  unii  către  alţii  :  „Cu
adevărat  omul  acesta  este  un  ucigaş,  căci
„Dreptatea”  nu  vrea  să-l  lase  să  trăiască,
măcar că a fost scăpat din mare.”
5 Pavel a scuturat năpârca în foc şi n-a simţit
niciun rău.
6 Oamenii  aceia  se  aşteptau  să-l  vadă
umflându-se  sau  căzând  deodată  mort;  dar,
după ce au aşteptat mult şi au văzut că nu i se
întâmplă niciun rău, şi-au schimbat părerea şi
ziceau că este un zeu.

Vindecarea tatălui lui Publius
7 În  împrejurimi  erau  moşiile  mai  marelui
ostrovului, numit Publius. El ne-a primit şi ne-
a ospătat cu cea mai mare bunăvoinţă trei zile.
8 Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav
de friguri şi de urdinare. 
Pavel s-a dus la el,  s-a rugat,  a pus mâinile
peste el şi l-a vindecat.
9 Atunci au venit şi ceilalţi bolnavi din ostrovul
acela şi au fost vindecaţi.
10 Ni  s-a  dat  mare  cinste  ;  şi,  la  plecarea
noastră cu corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia
pentru drum. Sosirea la Roma
11 După o şedere de trei luni, am pornit cu o
corabie din Alexandria care iernase în ostrov
şi care purta semnul Dioscurilor ... [Va continua]
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 CAPITOLUL 27
Plecarea lui Pavel la Roma

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  în  acelaşi  timp  funiile
cârmelor ; apoi au ridicat  ventrila cea mică
după suflarea vântului  şi  s-au îndreptat  spre
mal.
41 Dar au dat peste o limbă de pământ, unde
s-a  înfipt  corabia  ;  şi  partea  dinainte  a
corăbiei  s-a împlântat şi stătea neclintită, pe
când partea dinapoi a început să se rupă de
izbitura valurilor.
42 Ostaşii au fost de părere să omoare pe cei
întemniţaţi, ca să nu scape vreunul prin înot.
43 Sutaşul însă, care voia să scape pe Pavel, i-
a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei
ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă
şi să iasă cei dintâi la pământ ;
44 iar ceilalţi să se aşeze unii pe scânduri, iar
alţii pe frânturi de corabie, şi aşa s-a făcut că
au ajuns toţi teferi la uscat. 

CAPITOLUL 28  
Trei luni în insula Malta

1 După ce am scăpat de primejdie, am aflat că
ostrovul se chema Malta. 
2 Barbarii ne-au arătat o bunăvoinţă puţin

Dar viața mea de cârciumă a dus totul la decădere, am ajuns la faliment. Acum
sărăcit fiind, un prieten m-a chemat la Hamburg ...

Întors la Berlin, după ce am rătăcit mult timp încoace și încolo, un prieten mi-a
făcut rost de un post bun de vânzător într-o firmă mare de țigarete. Ca mulțumire i-am
furat acestui prieten cam 100 de mărci. 

Trei ani am fost în acest post, apoi m-a apucat viciul băutului așa de tare, încât
am renunțat la tot și rătăceam la întâmplare. Tatăl meu a auzit despre aceasta și m-a
luat acasă. Să-l escrochez de bani pe blajinul meu tată era ceva ușor pentru mine. Cu
acești bani am deschis din nou o prăvălie sub un nume străin. 

Părinții  mei  s-au mutat  la  mine ;  dar când tatăl  meu m-a văzut  permanent
foarte beat,  a fost adânc mâhnit - iar eu ? Am decis să călătoresc în locul meu de
naștere, pentru a-mi sfârși viața chiar acolo. 

I-am lăsat pe părinții mei singuri cu prăvălia și am călătorit spre casă. Eram
terminat – dar Dumnezeu încă nu era. Mulțumiri fie aduse Lui !  

...  nervii mei erau ruinați din cauza băuturii ; în plus, au ajuns neregularități în
casierie – astfel am ajuns iar la cerșit. Dar curând am obținut un post de contabil la
societatea generală de electricitate din Berlin.

Apoi a murit  tatăl meu din mâhnire pentru mine. Acum am moștenit  mulți
bani, am renunțat la post, m-am dedat tot mai mult la băutură și am decis să beau până
mor, deoarece îmi lipsea curajul pentru un alt fel de moarte. 

Nici aceasta nu mi-a reușit și am fost dus bolnav de delir alcoolic, în clinica
imperială de psihiatrie. Acolo m-am însănătoșit în câteva săptămâni. 

Medicii m-au avertizat în privința băutului. Dar după puțin timp era mai rău
decât oricând înainte. 

Restul moștenirii paterne a fost curând risipit. Într-o zi am prăpădit la petreceri
1000 de mărci. Nu mult după aceea ședeam în închisoare pentru cerșit și vagabondaj.
[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
SUPĂRARE

• Supărarea pagubă aduce. • Omul supărăcios
îmbătrâneşte repede. • Oţetul iute crapă oala în
care e pus. • Când dă în clocot, oala îşi stinge
focul.  [Din  Proverbe şi  cugetări latine, Albatros,
Bucureşti, 1976].

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 7

THOMAS CRANMER
Pe tron se urcă regina Maria şi Cranmer fu
arestat,  întemniţat  şi  în  cele  din  urmă
osândit la moarte. 
El fu condamnat pentru trădare, dar cerând
clemenţa,  fu  iertat,  însă  spre  a  satisface
invidia  lui  Gardiner  şi  propria  sa
ură  amară  pentru  faptul  că  a  luat  parte
activă, ajutându-i pe Henric al VIII-lea să
divorţeze  de  mama  ei,  regina  Maria  îl
acuză de erezie. 
Prietenii  lui  Cranmer,  care  au  prevăzut
dezlănţuirea  furtunii  l-au  sfătuit  să  se
refugieze în  Germania,  dar  el  n-a  vrut  şi
curând  a  fost  arestat  şi  trimis  în  turnul
Londrei,  care  era  ticsit  de  prizonieri.
Cranmer a fost aruncat într-o celulă mică
cu Ridley, Lathimer şi Bradford. 
După  un  timp  cei  trei  au  fost  scoşi  din
turnul  Londrei  şi  duşi  la  Windsor,  iar  de
acolo  la  Oxford  spre  a  se  apăra  înaintea
unei  comisii  compuse  din  cei  mai
proeminenţi  bărbaţi  ai  universităţilor
Oxford şi Cambridge. 
Dar soarta lor era hotărâtă mai înainte de
cercetare. Toţi au fost pronunţaţi ca eretici
şi condamnaţi la moarte. 
Servitorii lui Cranmer, care până aici aveau
voie să-i slujească, au fost trimişi acasă şi
el singur întemniţat în închisoarea comună
de la Oxford.
Cum  însă  era  necesară  aprobarea  papei
spre  a  da  legalitate  sentinţei,  o  nouă
delegaţie  a  fost  trimisă  anul  următor
la Roma şi la înaltul altar al bisericii Sfânta
Maria.  Cranmer  a  fost  cercetat  şi
condamnat iarăşi.
După  aceasta,  episcopul  Bonner  şi
episcopul  Thueby au  venit  de  la  Londra
împuterniciţi să procedeze la aşa numita

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

Deoarece fumatul şi încordarea psihică pot să
producă  adrenalină  care  la  rândul  său
produce  colesterolul,  putem  acum  să
întelegem  şi  modul  prin  care  fumatul  şi
încordarea  psihică  răpun  fiinţele  omeneşti.
Acum,  încă  un  cuvânt  despre  încordarea
psihică. 
Cu toate că ştiinţa medicală cunoaşte acum
otrăvurile  pe  care  încordarea  le  transmite
organismului şi cunoaşte efectele produse de
acestea, totuşi ea nu poate oferi decât un mic
ajutor pentru prevenirea tulburărilor pe care
le aduce încordarea şi frica. 
Oamenii  politici  afirmau  cu  îndrăzneală  în
anul 1941 că ei ar putea să elimine marele
duşman al omului - frica. 
Fostul preşedinte Franklin D. Roosevelt s-a
întâlnit cu marii conducători ai popoarelor şi
a  întrodus  în  „Carta  Atlantică”  cele  patru
libertăţi. 
Această Cartă promitea marea cu sarea. Ea se
numără  printre  cele  mai  mari  doctrine  din
toate timpurile, din cauză că promitea tuturor
naţiunilor  cele  patru  libertăţi  fundamentale,
una din acestea fiind eliberarea de frică. 
[Va continua]

degradare a arhiepiscopului. 
Când au venit  la  Oxford,  Cranmer a  fost
adus înaintea  lor  şi  ei  îi  citiră  ordinul  de
execuţie din partea papei. 
Aici prizonierul era declarat ca neascultător
pentru  că  nu  a  fost  gata  să  meargă  în
persoană  la  Roma  spre  a  răspunde
învinuirilor  aduse  -  deşi  aceasta  nu  avea
temei, căci episcopii îl ţinuseră întemniţat
în Anglia. 
Ordinul de execuţie spunea că problema a
fost cercetată în mod imparţial la Roma, că
mărturii de ambele părţi au fost examinate
şi că însuşi avocatului arhiepiscopului i s-a
permis să-i facă cea mai bună apărare. 
„Ah - strigă Cranmer auzind acestea - ce
minciuni sunt toate acestea ? 
Eu  am  fost  încontinuu  în  închisoare  şi
niciodată  nu  mi  s-a  permis  să  am vreun
avocat  sau  apărător  aici,  acasă,  cum  se
poate să fi  avut  avocat  la Roma ?” Când
Bonner şi-a terminat citirea, au procedat la
degradarea lui. 
Spre  a-l  face  obiect  de  batjocură,  haina
preoţească pe care i-au pus-o pe el, în loc
de  a  fi  obişnuita  haină  scumpă  şi
ornamentată, era făcută din haine vechi şi
zdrenţe, iar ca insultă îi spuseră : 
„Şefule de Canterbury”. Această ceremonie
fiind  isprăvită,  îl  îmbrăcară  într-o  haină
zdrenţuită de simplu muncitor şi-l trimiseră
înapoi la închisoare. Aici Cranmer fu păzit
ca nu cumva cineva din prietenii lui să vină
la  el.  Atât  de  mare  a  fost  vigilenţa
vrăjmaşilor  săi  încât  o  persoană
simpatizantă  a  fost  luată  în  custodie  de
Bonner şi abia aşa a scăpat de cercetări şi
suferinţă, căci a trimis lui Cranmer o sumă
oarecare  de  bani,  să-şi  procure  cele
necesare. Cranmer a fost mutat în diferite
închisori timp de aproape trei ani. 
Aici a auzit de martirajul tovarăşilor săi de
puşcărie, Ridley şi  Lathimer, dar execuţia
sa era încă amânată.                     [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Messalină – Expresia  vine  de  la
împărăteasa romană Messalina (15–48) care
a rămas în istorie ca prototipul femeii sclavă
a simţurilor. 
Pe  cât  de  frumoasă,  pe  atât  de  lacomă  şi
crudă, şi-a dat frâu liber, fără nici o teamă şi
ruşine, lubricităţii. [N.r. „Senzualitate excesivă”.
DEX] 
Îşi făcuse un „harem” masculin, omorându-i
pe bărbaţii care cădeau în dizgraţie. 
În  cele  din  urmă,  soţul  ei,  împăratul
Claudius,  exasperat  de  purtările  desfrânate
ce ajunseseră publice, a trimis-o la moarte.
Şi  Messalina,  la  vârsta  de  33  de  ani,  a
încheiat viaţa scandaloasă de orgii, răpusă de
mâna unui tribun. 
Cuvântul  Messalina desemnează o astfel de
femeie libertină, desfrânată.

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ¹

Ion
Se poate afirma că Ion a fost şi este încă
cel mai răspândit nume de persoană nu
numai  la  români,  ci  la  toate  popoarele
europene (bineînţeles, în forme specifice
fiecărei limbi). Forma specific românească
Ion reproduce un vechi nume pers. ebr.
Johanán ;  încadrat  în  bogata  familie  a
teoforicelor  frazeologice,  acesta  este
format  din  Jo-,  abreviere  normală  şi
curentă pentru Jahve şi vb. hanan „a face
favoare,  a  avea  milă”  (de  aici  şi  foarte
frecventul  Ana).  Semnificând  „Jahve  a
avut milă, a făcut favoare”,  Johanán este
la origine o formulă de mulţumire adresată
Divinităţii  care  a  favorizat  naşterea  unui
copil mult aşteptat de părinţi.
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