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Editorial. Dumnezeu știe totul (I) 

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

tot ce străbate cărările mărilor.
9 Doamne Dumnezeul nostru,

cât de minunat este Numele Tău pe tot
pământul !  

Psalmul 9
Către mai marele cântăreţilor – Se cântă ca

şi „Mori pentru fiul” – Un psalm al lui
David

1 Voi lăuda pe Domnul 
din toată inima mea,

voi istorisi toate minunile Lui.
2 Voi face din Tine bucuria şi veselia mea,

voi cânta Numele Tău, 
Dumnezeule preaînalt,

3 pentru că vrăjmaşii mei dau înapoi, se
clatină şi pier dinaintea Ta.

4 Căci Tu îmi sprijini dreptatea şi pricina
mea şi stai pe scaunul Tău de domnie 

ca un judecător drept.
5 Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel

rău, le ştergi numele pentru totdeauna 
şi pe vecie.

6 S-au dus vrăjmaşii ! N-au rămas din ei
decât nişte dărâmături veşnice ! 
Nişte cetăţi dărâmate de Tine ! 

Li s-a şters pomenirea !
7 Ei s-au dus, dar Domnul împărăţeşte în
veac şi Şi-a pregătit scaunul de domnie

pentru judecată.
                                                            [Va continua]
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PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Psalmul 8
Către mai marele cântăreţilor – De cântat 

pe ghitit – Un psalm al lui David
1 Doamne Dumnezeul nostru, cât de

minunat este Numele Tău 
pe tot pământul ! Slava Ta se înalţă mai

presus de ceruri.
2 Din gura copiilor şi a celor ce sug la
ţâţă, Ţi-ai scos o întăritură de apărare

împotriva potrivnicilor tăi, 
ca să astupi gura vrăjmaşului şi omului cu

dor de răzbunare.
3 Când privesc cerurile – lucrarea

mâinilor Tale – luna şi stelele 
pe care le-ai făcut,

4 îmi zic : 
Ce este omul, ca să Te gândeşti la el ? 
Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă ?
5 L-ai făcut cu puţin mai prejos decât

Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu
cinste.

6 I-ai dat stăpânire peste lucrurile
mâinilor Tale, toate le-ai pus sub

picioarele lui :7 oile şi boii laolaltă,
fiarele câmpului,

8 păsările cerului şi peştii mării,

„Nu mai înmulțiți cuvintele voastre de îngâmfare, să nu vă mai iasă din gură 
cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt
cântărite de El”. (I Samuel 2 : 3)

La  marile  baluri  mascate  care  sunt  organizate  în  timpul  carnavalului,  se
obișnuiește ca după miezul nopții să vină un moment în care toți cei prezenți își dau
măștile jos. 

Atunci : regii, tâlharii, marinarii travestiți, prințesele, fetele de pescar mascate
și așa mai departe, arată cine sunt. Ce surprize remarcabile sunt atunci ! Mulți observă
deodată că în spatele măștii era un cu totul alt om decât au crezut.

Lumea  din  jurul  nostru  seamănă  cu  un  asemenea  bal  mascat.  Majoritatea
oamenilor se arată într-o travestire. Cine sunt ei cu adevărat în ochii lui Dumnezeu,
cum arată în viața, în inima și în conștiința lor, este ascuns. 

Dar așa cum la balul mascat vine ceasul demascării, tot așa vine și pentru toată
această  lume  de  oameni  în  care  trăim.  Acolo,  în  sala  iluminată  festiv,  fețele  se
descoperă în muzica gălăgioasă și mulți râd și glumesc. 

Nu  așa  va  fi  în  ziua  în  care  va  avea  loc  pentru  toată  lumea  de  păcătoși
despărțită de Dumnezeu, descoperirea adevărului vieții ei. 

O seriozitate foarte mare, o liniște solemnă vor fi în fața tronului Aceluia cu
care avem de-a face, în fața căruia totul este gol și descoperit. 

În spațiul nemărginit se va înțelege orice cuvânt, se va auzi orice nume. Aici
vor avea sfârșit toate artele simulării ; căci Judecătorul și Suveranul sfânt de pe marele
tron alb are ochi ca para focului; ei scrutează până în străfunduri. 

Aici toți trebuie să pășească în lumina adevărului. Ce revedere pentru aceste
persoane care râdeau odinioară în zilele carnavalului, în beția plăcerii – aici vor avea
parte de dezvăluirea tuturor tainelor lor.    

     [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
VALOARE

•  Nimic  nu-i  mai  ieftin  ca  lucrul  scump.  •
Aurul străluceşte şi în noroi. • Aurul curat nu
prinde rugină. •  Peştele,  în apă, n-are preţ.  •
Piatra cioplită nu rămâne la pământ. • Un om
poate  preţui  cât  o  mie,  o  mie  pot  să  nu
preţuiască nici cât unul singur. [Din Proverbe şi
cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976].

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 8

BALTHASAR HUBMAIER
Auzind  despre  acestea,  episcopul  din
Constanţa  i-a  cerut  lui  Hubmaier  să  se
prezinte  la  el,  dar  acesta  nu  dădu
importanţă somaţiei, zicând : 
„Ar fi  pentru mine un lucru prea mic să
stau în faţa celui făţarnic”. 
Dieta  Austriei,  considerând  aceasta  o
insultă,  a  cerut  predarea  lui  Hubmaier.
Cetăţenii  oraşului  au  refuzat  însă  cu
îndârjire să-l predea pe predicatorul lor. 
Cu  toate  acestea,  văzând  cum  clocotea
furia  catolică  împotriva  lui,  Hubmaier  a
gândit că e mai bine să părăsească oraşul.
La  16  August  1524,  el  se  refugie  la
Schaffhausen.  Aici  s-a  apucat  şi  a  scris
broşura sa : „Despre eretici şi acei care i-au
ars”. 
Acum a făcut constatarea tristă că Reforma
lui Zwingli s-a oprit la jumătatea drumului
şi nu s-a întors înapoi până la creştinismul
apostolic,  de  aceea şi-a schimbat  părerile
despre Zwingli şi l-a părăsit. 
În  noiembrie  1524  se  întoarce  iarăşi  la
Waldshut cu convingerea clară că botezul
copiilor  e  contrar  Scripturilor.
Dintr-o  scrisoare  cu  data  de  16  ianuarie
1525 adresată lui Oecolampadius se vede
un argument  lucrat  cu îngrijire  împotriva
botezului  copiilor  mici,  arătând  că  e
nebiblic. 
Tot prin vremea aceasta, el calcă celibatul
şi se căsătoreşte cu fiica unui cetăţean din
Waldshut. 
Apoi  în  timpul  postului  el  desfiinţează
liturghia  pe  care  până  acum o  ţinuse  în
germană.
Scoate afară toate icoanele şi  altarele din
biserici nefiind conforme cu închinarea din
Noul Testament.

CAPITOLUL 16 
David şi uriaşul „teamă”

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.  În  unele  zile  ai  lucrat  cu
spor de dimineaţă până noaptea târziu fără
să simţi oboseală. Apoi, după ce te-ai certat
cu  cineva  în  timpul  zilei,  te-a  cuprins  o
slăbiciune  neobişnuită,  şovăială  şi  fel  de
fel de gânduri. Uneori vrei să-ţi reaminteşti
cauza uitării emoţionale care te-a cuprins.
Adesea cauza nu este altceva decât faptul
că şeful a privit asupra activitătii  tale din
acea zi, observând : 
„Aceasta este tot ceea ce poţi face ?” 
O  altă  cauză  poate  să  fie  faptul  că  ţi-ai
făcut  singură  o  rochiţă  nouă  cu  care  ai
venit  la  serviciu,  dar  nici  o  persoană din
birou n-a făcut vreun comentariu asupra ei.
[Va continua]

El şi cu ceilalţi preoţi dezbracă veşmintele
preoţeşti, întrucât nu găseşte nicăieri scris
că Domnul Isus ar fi purtat aşa ceva sau să
fi  poruncit  ca  slujitorii  Săi  să-şi  facă
îmbrăcăminte, şi nici la apostoli nu a găsit
scris ceva în aceasta privinţă. 
De  aici  înainte  au  predicat  îmbrăcaţi  în
hainele lor obişnuite. 
Toate acestea, precum şi încetarea practicii
de  a  boteza  copiii  mici,  a  produs  multă
vâlvă în popor. 
Prin  predicile  sale  înflăcărate  ceru
revenirea  creştinilor  la  adevăratul
creştinism. 
În acest timp însă, cei care deţineau încă şi
puterea  eclesiastică  şi  pe  cea  civilă
plănuiau  măsuri  violente  împotriva  lui.
Până  acum  el  predicase  botezul  nu  al
copiilor, ci al oamenilor mari, dar el însuşi
nu era botezat. 
Cu alte cuvinte, era un baptist în teorie, dar
nu în practică. 
În primăvara anului 1525, înainte de Paşti,
vine  din Elveţia  la  Waldshut  un oarecare
William Remblin şi prin legătura cu acesta,
Hubmaier consimte să fie botezat pe baza
mărturisirii de credinţă personală. 
În  ziua  de  Paşti,  Remblin  botează  pe
Hubmaier  împreună  cu  alţi  membri  din
biserica lui. 
Unii spun ca s-au botezat 60, alţii că 110.
Iar nu mult după aceasta, păstorul însuşi a
botezat pe 300 de membri din turma sa. 
Această acţiune îndrăzneaţă a lui Hubmaier
a provocat  furtună din două direcţii  :  din
partea catolicismului austriac şi din partea
reformatorilor elveţieni. 
El îşi dădea seama de urmări, dar nu le-a
dat importanţă. 
Avea în vedere un singur lucru : să asculte
în  totul  numai  de  Cuvântul  Domnului,
oricare  ar  fi  preţul  pe  care  trebuie  să-l
plătească pentru aceasta.    

  [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Minciunile  lui  Münchhausen (sau
Münchhausiade) – Literatura universală a creat
felurite  figuri  de  mincinoşi.  Pirgopolinice,
soldatul fanfaron al lui Plaut, Lelio, mincinosul
neastâmpărat  al  lui  Goldoni,  Tartarin  de
Tarascon, vânătorul ... lui Daudet ... Dar nici
unul  dintre  aceşti  eroi  de  legendă  ...  nu  l-a
întrecut  pe  faimosul  baron   Münchhausen,
cunoscut şi recunos-cut pretutindeni ca cel mai
mincinos dintre mincinoşi.  Spre deosebire de
„colegii” săi care au trăit numai în imaginaţia
autorilor  lor,  acest  personaj  a  existat  cu
adevărat.  El  se  numea  Karl  Friedrich
Hieronimus baron von  Münchhausen şi a trăit
între anii 1720 – 1797. Ofiţer german, a servit
în armata rusă în luptele contra turcilor. 
[Din  Dicţionar de cuvinte,  expresii,  citate celebre,
ediţia  a  II-a revizuită  şi  adăugită,  I.  Berg,  Editura
Ştiinţifică,  Bucureşti,  1969] „Afară [n.r.  în afara
Raiului]  sunt  … vrăjitorii,  curvarii,  ucigaşii,
închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna
şi trăieşte în minciună !” APOCALIPSA 22 : 15

MICĂ ENCICLOPEDIE
ONOMASTICĂ

Larisa
Prenumele  feminin  modern  şi  destul  de
puţin  folosit  la  noi,  Larisa reproduce  gr.
Lárissa ... Izvoarele greceşti atestă însă,
dintr-o perioadă foarte  veche şi  cu mare
frecvenţă, existenţa a nu mai puţin de 16
oraşe  care  purtau  acest  nume,  cel  mai
vechi  şi  cunoscut  fiind  actualul  Láris(s)a
(Larza) din Tesalia. 
Etimologia acestui  toponim,  cu o arie de
răspândire destul de mare, rămâne incertă
...  toponimul  Láris(s)a este  adaptarea
grecească  a  unui  cuvânt  pelasgic  cu
sensul de „cetate, fortăreaţă”.
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