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Editorial. Nu pot să mint ... (II) 

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

5 atunci : să mă urmărească vrăjmaşul 
şi să m-ajungă, să-mi calce viaţa la pământ,

şi slava mea în pulbere să mi-o arunce ! (Oprire)

6 Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta !
Scoală-Te împotriva urgiei potrivnicilor mei,

trezeşte-Te ca să-mi ajuţi 
şi rânduieşte o judecată !

7 Să Te înconjoare adunarea popoarelor,
şi şezi mai sus decât ea, la înălţime !

8 Domnul judecă popoarele : fă-mi dreptate,
Doamne, după neprihănirea 

şi nevinovăţia mea!
9 Ah ! pune odată capăt răutăţii celor răi şi
întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi

inimile şi rărunchii, Dumnezeule drept !
10 Scutul meu este în Dumnezeu, care

mântuieşte pe cei cu inima curată.
11 Dumnezeu este un judecător drept,

un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.
12 Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu,

Dumnezeu Îşi ascute sabia, 
Îşi încordează arcul şi-l ocheşte,

13 îndreaptă asupra lui săgeţi omorâtoare
şi-i aruncă săgeţi arzătoare !

14 Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte
fărădelegea şi naşte înşelăciunea :

15 face o groapă, o sapă,
şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o.

16 Fărădelegea pe care a urzit-o se întoarce
asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut-o

se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.
17 Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea
Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele

Celui Preaînalt.  [Va continua]
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PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Psalmul 6
7 Mi s-a supt faţa de întristare

şi a îmbătrânit din pricina tuturor 
celor ce mă prigonesc.

8 Depărtaţi-vă de la mine, 
toţi cei ce faceţi răul ! Căci 

Domnul a auzit glasul plângerii mele !
9 Domnul îmi ascultă cererile

şi Domnul îmi primeşte rugăciunea !
10 Toţi vrăjmaşii mei vor fi acoperiţi de ruşine

şi cuprinşi de spaimă ;
într-o clipă vor da înapoi, acoperiţi de ruşine. 

Psalmul 7
O cântare de jale a lui David – 

Cântată Domnului 
din pricina cuvintelor beniamitului Cuş

1 Doamne Dumnezeule, 
în Tine îmi caut scăparea !

Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi 
izbăveşte-mă,

2 ca să nu mă sfâşie ca un leu care înghite, 
fără să sară cineva în ajutor.

3 Doamne Dumnezeule, 
dacă am făcut un astfel de rău,

dacă este fărădelege pe mâinile mele,
4 dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în
pace cu mine, şi n-am izbăvit pe cel ce mă

asuprea fără temei,

Cât de binecuvântat, cât de încurajator este devotamentul acestei creștine ! Dacă tu
ești un om mântuit, atunci adeverește cu mulțumire smerită în fața copiilor lumii cine este
Isus și ce a făcut El pentru tine și cu tine. Acesta este privilegiul tău, ținta vieții tale și
responsabilitatea ta. Dar tu poți să fii martor și mărturisitor al lui Isus în mijlocul acestei
lumi de păcătoși ostili lui Dumnezeu, numai dacă Îl iubești mai presus de orice. 

Altminteri  privirea  spre  putere  dă  naştere  la  batjocură  şi  vrăjmăşie  din  partea
lumii, încât ție vorba îți rămâne înfiptă în gât și taci, iar vrăjmașii lui Isus triumfă. O, dacă
cei credincioși, creștinii adevărați ar înțelege mai bine sfântul lor privilegiu, de a mărturisi
acestei lumi pierdute vestea mântuirii !

Pe marea insulă Man (Anglia) este un turn vechi, cenușiu, deteriorat de vreme,
năpădit de iederă. În acest turn a fost spânzurat odinioară cel mai bun guvernator pe care l-
a avut insula vreodată, un binefăcător al poporului. A fost acuzat pe nedrept de trădare
împotriva regelui în timpul războiului civil și a fost condamnat la moarte, însă regele l-a
grațiat ca urmare a intervenției în favoarea lui a unor bărbați loiali. Dar ce s-a întâmplat ? 

Actul de grațiere a căzut în mâinile celui mai înverșunat dușman al acelui bărbat
loial, iar acest dușman a închis documentul în biroul lui – iar guvernatorul a fost spânzurat.

Ce ticălos, ce neîndurător a fost acest bărbat care a avut grațierea în mâini, dar a
oprit-o, ca cel grațiat să trebuiască să moară de moartea unui trădător !

Ești pe drept indignat, dar … Poate că Dumnezeu trebuie să arate spre tine și să
spună despre tine : Tu ești omul acela ! Orice creștin adevărat are în mână un certificat de
grațiere, pentru a-i  slava pe alții  nu numai de la moartea vremelnică, ci de la moartea
veșnică … Dacă cunoști Evanghelia, n-ai ascuns-o tu până astăzi de alți oameni ? 

Nu numai în beciurile infractorilor, nu, ci acasă, în cel mai apropiat anturaj al tău
trăiesc și mor oameni în păcate și în înstrăinare de Dumnezeu … 

Tu ești împuternicit și însărcinat de Dumnezeu să le strigi oamenilor : „Împăcați-
vă cu Dumnezeu !” – Ce trist, ce insensibil eşti dacă nu o faci ! Nu știi ce îi așteaptă pe cei
care mor în păcatele lor ? Nu știi cât de sărman este un om care nu-L cunoaște pe Isus ?    

                            [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
UTILITATE

• Nu duci la gură lingura goală.  • Zahărul  e
dulce,  dar nu ţine loc de pâine.  • Apa e mai
dulce ca vinul de rodie. • Celui care vorbeşte,
îi trebuie ascultător. • Cu rigla strâmbă, nu poţi
trage linii drepte. • Cine face urcioare le pune
şi toarte. • Pe zi ploioasă, se găsesc mulţi să
dea  apă  la  găini.  •  Fără  drojdie,  aluatul  nu
dospeşte.  •  Sabia  nefolosită  rugineşte.  •
Moara, fără apă, nu macină boabe. • Frânghia
e bună lungă, iar vorba – scurtă. • Mâţa care
stă la pândă preţuieşte mai mult ca leul care
leneveşte. • Are ochi,  n-are lumină. • Apa şi
clădeşte mult, şi dărâmă mult. [Din Proverbe şi
cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 8

BALTHASAR HUBMAIER
La Friedberg, el a întâlnit doi oameni care
i-au influenţat mult viaţa lui de mai târziu,
Johann  Heighelin  zis  Faber  şi  Johann
Meier.  Cel  dintâi  era  student,  iar  cel  din
urmă  profesor.  La  o  discuţie  ce  s-a  ivit
între  profesor  şi  facultate,  Hubmaier  a
apărat cu căldură cauza profesorului şi l-a
urmat  când  acesta  s-a  mutat  la
universitatea din Ingolstadt. 
Aici i s-a dat şi lui o catedră de teologie şi
a  fost  numit  predicatorul  facultăţii,  iar  în
1515 a fost numit vice-rector. În 1516, este
chemat  predicator  al  catedralei  din
Ratisbon.  Această  mutare  l-a  scăpat  de
influenţa  profesorului  său  şi  l-a  făcut  să
gândească independent şi să se adâncească
în  studiu  personal  pentru  cristalizarea  de
păreri şi convingeri. Era un zelos şi adânc
cercetător al Scripturilor. 
În cunoştinţe îl egala pe Luther, dar nu şi
pe Melanchton şi Erasmus. 
Nu  i-a  trebuit  mult  şi  a  ajuns  să  fie
recunoscut  ca  unul  din cei  mai  elocvenţi
predicatori ai timpului său. 
Iubea viaţa curată şi  era evlavios în mod
sincer,  lucrând  cu  mare  râvnă  în  sânul
bisericii catolice. 
Prin 1523 părăseşte catedra şi  se duce la
Schaffhausen, unde avea mai mulţi prieteni
din vremea când fusese învăţător. 
Aici  era  în  plină  Reforma  elveţiană.  Nu
peste mult timp îl aflăm preot la Waldshut,
peste graniţa Elveţiei, în Austria. 
În  această  vreme  încă  nu  era  rupt  de
biserica  Romei  şi  ţinea  toate  formele
catolice în noua sa parohie. 
Aceasta fie din cauza că nu era convins pe
deplin de erorile romano-catolice, fie că sta
la îndoială să facă o rupere cu biserica, în

CAPITOLUL 16 David şi uriaşul „teamă”
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. 
Da,  această  oboseală  neobişnuită  se  datora
integral supărării şi neliniştii. 
Dr.  Hans  Selye,  o  autoritatea  de  factură
mondială în materie de stress (încordare), a
arătat  că  o  încordare  de  lungă  durată  şi
continuă se termină prin extenuare. 
Nu  munca,  ci  supărarea  ne  oboseşte.
Explicându-i  pacientului  meu  situaţia  şi
dându-i câteva tablete sedative, mai mult ca
un  şiretlic,  puterea  i-a  revenit  la  normal,
aspectul său s-a îmbunătăţit de asemenea şi
până la urmă a reuşit şi s-a căsătorit cu iubita
inimei sale. Poate că şi tu ai avut o situaţie
asemănătoare.                                     [Va continua]

nădejdea  că  poate  se  va  face  o  trezire
lăuntrică. În mai 1523, merge la Zürich şi
intră în strânsă legătură cu Zwingli. Acesta
era la începutul lucrării sale ca reformator.
Se înţeleg bine. Amândoi sunt de acord să
facă  din  Scriptură  singura  regulă  de
credinţă şi practică.
Hubmaier  a  înţeles  prin  aceasta  chiar  şi
părăsirea  botezului  copiilor.  Şi  Zwingli  a
consimţit  la aceasta. În unele scrieri  şi  în
predicile  sale  din  această  vreme,  el  nu  a
ezitat să facă mărturisiri în această privinţă.
La o dezbatere publică ce a avut loc la 26
Octombrie  1523  în  Zürich,  Hubmaier  îl
asista pe Zwingli, era al doilea după el. 
De  aici  înainte,  el  devine  un  înfocat
luptător  al  Reformei şi  bun prieten al  lui
Zwingli.
Dar n-au trecut doi ani şi Zwingli începuse
să bată  în  retragere  cu botezul  oamenilor
mari pe baza credinţei, rămânând la botezul
copiilor  mici.  După disputa  de la  Zürich,
Hubmaier  s-a  reîntors  la  Waldshut  şi  a
supus  clerului  şi  decanatului  de  aici,  18
articole de credinţă în care susţinea printre
altele  :  îndreptăţirea  numai  prin  credinţă,
cuminecătura  nu  e  o  jertfă,  ci  numai
amintirea  morţii  lui  Cristos,  apoi  denunţa
purgatoriul,  icoanele, celibatul preoţilor şi
alte erori catolice. Din 30 preoţi, numai trei
au avut curajul să treacă de partea lui. 
Cu toate că nu a avut reuşită cu clerul, căci
se temeau să nu-şi piardă pâinea sau chiar
viaţa, el reuşi să aibă poporul tot de partea
lui. În mod treptat, el începu să-şi schimbe
felul de a sluji, întâi citind Evangheliile şi
Epistolele în limba germană şi mai târziu
dând  paharul  la  toţi  cei  ce  doreau  să  se
împărtăşească.  Din  cauza  unor  aţâţători,
acum  s-a  ridicat  o  oarecare  împotrivire.
Văzând  aceasta,  îşi  dădu  numaidecât
demisia,  înainte  de  Duminica  Rusaliilor,
dar  a  fost  reales  pastor  prin  voturile
aproape unanime ale parohiei.     [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• Midi à quatorze heures (fr. „Amiaza la
orele  14”)  sau  mai  complet  :  Chercher
midi  à  quatorze  heures,  adică,  tradus
liber : „a căuta amiaza la chindii”¹. - 
Găsim această expresie în  Amintiri  de la
Junimea (vol. I) de Gh. Pann. 
Expresia  care  corespunde  zicalei
româneşti  :  „a  căuta  nod  în  papură”
înseamnă deci :

• „a vedea, a căuta dificultăţi acolo
unde nu sunt”, 

• „a face o problemă complicată din
ceva simplu”. 

[Din  Dicţionar  de  cuvinte,  expresii,  citate
celebre, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, I.
Berg, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969] 
¹  Chindia este  un  :  „Timp  al  zilei  către
apusul soarelui ”, DEX]

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ

Iustin
Prenumele  Iustin şi   Iustina,  nu  prea
frecvente  la  noi,  reproduc  pe  cale  cultă
numele  pers.  lat.  Iustinus,  Iustina.
Frecvente  încă  din  epoca  imperială,
acestea sunt derivate cu suf.  -inus (-ina)
de  la  cognomenul  Iústus,  a  cărui
semnificaţie era clară pentru romani (ca şi
pentru vorbitorii limbilor romanice), întrucât
corespunde  adj.  iustus „just,  drept,
conform legii” şi este derivat de la subst.
ius , gen  iuris „drept” (din aceeaşi familie
fac  parte  şi  justeţe,  justiţie,  juridic,
jurisprudenţă).
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