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Editorial. Dumnezeu știe totul (II) 

 

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

17 Cei răi se întorc la Locuinţa morţilor :
toate neamurile care uită pe Dumnezeu.

18 Căci cel nenorocit 
nu este uitat pe vecie,

nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie.
19 Scoală-Te, Doamne, 
ca să nu biruie omul ;

neamurile să fie judecate înaintea Ta !
20 Aruncă groaza în ei, Doamne,

ca să ştie popoarele că nu sunt decât  
oameni ! (Oprire)

Psalmul 10
1 Pentru ce stai aşa de departe, Doamne ?
Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz ?

2 Cel rău, în mândria lui, 
urmăreşte pe cei nenorociţi,

şi ei cad jertfă curselor urzite de el.
3 Căci cel rău se făleşte cu pofta lui,

iar răpitorul batjocoreşte 
şi nesocoteşte pe Domnul.
4 Cel rău zice cu trufie : 
„Nu pedepseşte Domnul !

Nu este Dumnezeu !” 
Iată toate gândurile lui.

5 Treburile îi merg bine în orice vreme ;
judecăţile Tale sunt prea înalte pentru el,  

ca să le poată vedea,
şi suflă cu dispreţ împotriva tuturor 

potrivnicilor lui.
                                                            [Va continua]
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Psalmul 9
8 El judecă lumea cu dreptate,

judecă popoarele cu nepărtinire.
9 Domnul este scăparea celui asuprit,

scăpare la vreme de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în 

Tine, căci 
Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută,  

Doamne !
11 Cântaţi Domnului, care împărăţeşte în 
Sion, vestiţi printre popoare isprăvile Lui !

12 Căci El răzbună sângele vărsat
şi Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, nu 

uită strigătele lor.
13 Ai milă de mine, Doamne ! Vezi  

ticăloşia în care mă aduc vrăjmaşii mei
şi ridică-mă din porţile morţii,

14 ca să vestesc toate laudele Tale în  
porţile fiicei Sionului

şi să mă bucur de mântuirea Ta.
15 Neamurile cad în groapa pe care au 

făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe  
care l-au ascuns.

16 Domnul Se arată, face dreptate
şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui.  

(Joc de instrumente. Oprire)

În fiecare an, în zilele carnavalului sunt publicate în ziare tot felul de accidente 
zguduitoare și evenimente de avertizare, dar acestea nu-i împiedică pe oameni ca în 
anul următor, când se apropie iar vremea, să facă aceleași prostii ca înainte. 

În afară de aceasta au un dascăl  inventiv,  pe stăpânul acestei  lumi,  care în 
fiecare an le împopoțonează oaspeților lui păcăliți, lucrurile vechi și banale - în haine 
noi. Așa cum de Crăciun, pentru copii, păpușile vechi se îmbracă altfel sau vechiului 
căluț de lemn i se dă un aspect nou printr-un căpăstru nou și o coadă nouă, ca să se 
bucure copiii, tot așa și satan, dumnezeul veacului acestuia, lustruiește ca noi vechile 
lui păpuși și căluți de lemn, pentru copiii lui. 

Ei chiuie, strigă și cântă de bucurie și se lasă convinși de bunăvoie de către 
marele înșelător, că el, într-adevăr, le-a dat ceea ce este cel mai frumos din câte ar 
putea să existe.

Sărmanii oameni privesc în frenezia generală totul numai ca subiect de glumă 
și de râs : pe satan, iadul, pe Dumnezeu, judecata și veșnicia. Totul este jertfit idolului 
bunei dispoziții. Aroganța oamenilor nu cunoaște limite în acest domeniu. Da, mult 
lăudata bună dispoziție dă naștere la flori și roade îngrozitoare ... 

Vinovatul va sta acolo  [n.r.  în Ziua Judecății]  și  la întrebarea Judecătorului 
sfânt : Este aceasta adevărat ? va trebui la fiecare nouă acuzație să se declare singur 
vinovat. Căci cărțile judecății conțin documente exacte : fără greșeli, fără erori și în ele 
nu este nimic uitat. 

O, zi înfiorătoare în care vor cădea măștile și adevărul păcatului va fi dezvăluit 
fără menajamente pentru judecata dreaptă ! De aceea este scris : 

„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)

Singura speranță este Isus. Cu EL oricine poate vorbi, dar numai omul să vrea.
     [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 VECINĂTATE
• Vecinul apropiat  e mai bun decât  prietenul 
îndepărtat.  •  Nu-ți  cumpăra  casă,  cumpără-ți 
vecin.  •  Ai  vecin  liniștit,  ai  casă  liniștită.  • 
Vecinul  e  oglinda  vecinului.  •  Dacă-ți 
prisosește apa, mai întâi udă pomul vecinului 
și  abia  pe urmă dă-o altuia.  [Din  Proverbe  şi  
cugetări latine, Albatros, Bucureşti, 1976]

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 8

BALTHASAR HUBMAIER
Reformatorii  elveţieni  l-au  provocat  pe 
Hubmaier la o dezbatere publică ce avu loc 
la  5  iunie  1525.  În  urma  acesteia, 
Hubmaier scrie două broşuri în legătură cu 
botezul : prima, un dialog „Despre botezul 
copiilor mici” care nu a fost tipărit  decât 
puţin  mai  târziu  în  Moravia  şi  a  doua 
„Despre botezul creştin al credincioşilor”, 
care a apărut numaidecât şi a avut un mare 
efect.  Zwingli  a  răspuns  cu  mare 
vehemenţa  în  broşura  sa  :  „Baptism, 
anabaptism şi  botezul  copiilor  mici”.  De 
acum  înainte,  reformatorii  elveţieni 
deveniră cei mai amarnici împotrivitori şi 
duşmani.
La  Waldshut  starea  s-a  înrăutăţit  foarte 
mult.  În  oraş  s-a  ridicat  o  partidă  tare 
catolică  ce  favoriza  predarea  oraşului  la 
austrieci.  Hubmaier a văzut  că situaţia sa 
era foarte gravă şi de aceea, împreună cu 
alţi  45  de  aderenţi  ai  săi  şi-au  căutat 
scăparea  refugiindu-se  la  anabaptiştii  din 
Zürich. 
La 5 decembrie 1525, oraşul a fost capturat 
de trupele austriece. Nu mult după sosirea 
sa  la  Zürich,  Hubmaier  a  fost  arestat, 
întemniţat  şi  tratat  cu  asprime.
Zwingli căută să-l determine să-şi  retragă 
scrierile,  de  aceea el  personal,  precum şi 
judecătorul Maconius şi alţii, se duseră la 
închisoare  la  Hubmaier.  Toate  vorbele 
mieroase, momelile, n-au folosit la nimic. 
S-au  întrebuinţat  apoi  metodele 
inchizitoriale.  După  mai  multe  luni  de 
închisoare,  unde  nu  pătrundea  nici  raza 
soarelui, nici lumina lunii, iar pâinea şi apa 
care  nu  se  întâlneau  cu  zilele,  îi  erau 
singura mâncare, i-au distrus sănătatea. 

16.   David şi uriaşul „teamă”   Adesea pacienţii 
îmi spun că sunt tot atât de obosiţi dimineaţa la 
sculare  ca  şi  seara  la  culcare.  Somnul  ne 
regenerează şi înlătură oboseala din timpul 
zilei, dar nu şi epuizarea care izvoreşte din 
supărări. Foarte mulţi îşi iau supărările cu 
ei în pat. Singura doctorie pentru aceasta este 
să  enumeri  binecuvântările  primite  în  cursul 
zilei  şi  să-i  mulţumeşti  Domnului  pentru 
darurile şi bunătatea Sa. Neliniştea poate să se 
mai manifesteze şi  pe alte căi. O mamă mi-a 
adus  pe  fiul  ei  în  vârstă  de  5  ani  care  era 
acoperit de o spuzeală. Ea mă întrebă care ar fi 
cauza că Tony al ei avea o asemenea erupţie, 
deoarece nu a avut niciodată urticarie şi nici nu 
i-a schimbat regimul alimen-tar.  Apoi s-a oprit. 
Am îndemnat-o să continue. Râzând mi-a spus 
în  continuare  că  Tony capătă  urticarie  numai 
când rămâne toată ziua cu mătuşa lui. Ea s-a 
mutat recent a noi, zise dânsa, şi îi place să ţină 
gospodăria  ca  scoasă  din  cutie.  Ordinea 
exagerată  a  fost  mereu  idolul  ei.  Este 
adevărat  că  Tony  este  un  copil  neatent,  dar 
mătuşa îl dojeneşte şi îl cicăleşte pentru orice 
mică dezordine. Oare frica de mătuşa ar putea 
să-l  influenţeze,  întrebă  dânsa.  Îi  răspunsei 
afirmativ, precizând că uneori  urticariile sunt 
produse de frământări emotive.      [Va continua]

În  cele  din  urmă,  Zwingli  a  reuşit  să 
obţină,  prin  forţă,  de  la  Hubmaier, 
făgăduinţa că îşi va revizui punctele sale 
de vedere. 
Astfel  la  6  aprilie  1526,  a  fost  scos  din 
închisoare şi dus la marea catedrală unde o 
mulţime de popor s-a adunat să-l vadă şi 
să-l audă. 
Urcat la amvon, după o scurtă introducere, 
umilit  în  sine  a  strigat  :  „Ei  m-au 
constrâns,  mă  constrâng  pe mine  un om 
bolnav, unul ridicat de pe patul morţii, un 
exilat, unul care a pierdut totul, să învăţ a 
altă credinţă”. 
Văzând  că  în  loc  de  tăgăduire,  agită 
poporul, l-au oprit şi l-au dus din nou la 
închisoare  şi  l-au  pus  în  lanţuri  grele. 
Numai ziua judecăţii, care va scoate tot ce 
s-a făcut în întuneric, va arăta ce tratament 
i s-a aplicat după aceasta. 
În cele din urmă,  inchizitorii  au venit  în 
faţa poporului cu un petec de hârtie scris 
de  Hubmaier  pe  care  se  afla  tăgăduirea 
scrierilor sale. 
Astfel la 6 iunie 1526 l-au lăsat slobod cu 
condiţia să părăsească Elveţia. 
Scăpat din lanţuri, el s-a dus la Constanţa 
şi pe la vechile sale reşedinţe, Ingolstadt şi 
Rotisbon, unde prietenii i-au arătat multă 
bunăvoinţă. 
Dar fiindcă nu putea sta aici, el îşi căută 
azil în Moravia. 
Cam pe la sfârşitul lui iunie, el ajunge la 
Nicholsburg.  Din  cauza  prigoanei  din 
Elveţia,  mulţi  anabaptişti  şi-au  găsit 
refugiul în Moravia. 
Fraţii Lichtenstein, nobili pe a căror moşie 
se  stabilise  Hubmaier,  erau  umani  şi 
toleranţi. 
Aici  el  şi-a  desfăşurat  cea  mai  rodnică 
activitate a vieţii sale, cu toate că timpul a 
fost scurt, doar vreo 15 luni. 
El şi-a consacrat toate energiile, predicării 
şi scrisului.                                  [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

•  Mixtium  compositium (lat. 
„Amestecătură”.) –  Formulă prin care se 
înțelege  un  amestec  făcut  la  întâmplare, 
fără nici o socoteală. 
Deci  o  improvizație,  o  harababură. 
Obârșia  locuțiunii  s-ar  afla  în  borcanele 
primilor discipoli  ai  lui Esculap,  care, în 
căutarea de leacuri, combinau mereu câte 
un mixtum compositum de licori și prafuri 
cu proprietăți vindecătoare.

•  Modus vivendi (lat.  „Fel de a trăi”.) – 
Tradus literal, ar fi „mod de viață”. 
Dar tradus în viață, prin „modus vivendi” 
se înțelege o modalitate de a se acomoda 
reciproc, de a conviețui,  de a se împăca. 
Folosit  ca termen juridic,  se spune într-o 
asemenea  situație  că  părțile  în  cauză 
(persoane,  instituții,  sau  chiar  state)  au 
ajuns la un modus vivendi.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Laura
Láura are o istorie interesantă și elocventă 
în  ceea  ce  privește  capacitatea  literaturii 
de-a impune și susține vreme îndelungată 
un nume personal. 
În  epoca  imperială  romanii  foloseau 
cognomenul masc.  Laúrus, considerat de 
marea  majoritate  a  specialiștilor  drept  o 
formație pe baza subst. laurus „laur”... 
Consacrat lui Apolo și renumit pentru forța 
sa  purificatoare,  laurul  încununa  frunțile 
învingătorilor  în  lupte  sau  în  jocuri,  ale 
poeților,  împăraților  (de  aici  cuvântul 
laureat).


	[DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL]
	PSALMII
	CARTEA ÎNTÂIA

