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Editorial. Dumneavoastră mi-ați salvat demnitatea !

 

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

44 El ascultă de mine la cea dintâi  
poruncă, fiii străinului mă linguşesc.

45 Fiilor străinului li se înmoaie inima de 
mine şi ies tremurând din cetăţuile lor.

46 Trăiască Domnul şi binecuvântată să 
fie Stânca mea ! Mărit să fie 
Dumnezeul mântuirii mele,

47 Dumnezeu, Răzbunătorul meu,
care îmi supune popoarele

48 şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei ! 
Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei,

mă scapi de omul asupritor.
49 De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre  

neamuri, voi cânta spre slava 
Numelui Tău.

50 El dă mari izbăviri împăratului Său
şi dă îndurare unsului Său :

lui David şi seminţei lui pe vecie. 

Psalmul 19 
Către mai marele cântăreţilor – 

Un psalm al lui David
1 Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi  

întinderea lor vesteşte 
lucrarea mâinilor Lui.

2 O zi istoriseşte alteia acest lucru,
o noapte dă de ştire alteia despre el.
3 Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte

al căror sunet să fie auzit :
4 dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi  

glasul lor merge până la marginile lumii.
                                                                                          [Va continua]
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PSALMII
CARTEA ÎNTÂIA

Psalmul 18
Către mai marele cântăreţilor –  Un psalm 

al lui David ... – El a zis :
30 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite,

cuvântul Domnului este încercat :
El este un scut 

pentru toţi cei ce aleargă la El.
31 Căci cine este Dumnezeu, afară de  
Domnul, şi cine este o stâncă, afară de 

Dumnezeul nostru?
32 Dumnezeu mă încinge cu putere

şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.
33 El îmi face picioarele ca ale  

cerboaicelor şi mă aşază 
pe înălţimile melea.

34 El îmi deprinde mâinile la luptă,
aşa că braţele mele întind arcul de aramă.

35 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,
dreapta Ta mă sprijină,

şi îndurarea Ta mă face mare.
36 Tu lărgeşti drumul sub paşii mei,

şi nu-mi alunecă gleznele ...
43 Tu mă scapi din neînţelegerile 

poporului ; mă pui în fruntea neamurilor;
un popor pe care nu-l cunoşteam 

îmi este supus.

Un  elev  se  întâlnește  cu  profesorul  lui.  Profesorul  este  salutat  de  elev,  apoi 
profesorul îl recunoaște că i-a fost elev. Elevul completează că i-a fost profesor în clasa a 
treia.  Continuând conversația profesorul îl întreabă ce a făcut în viață, cu ce se ocupă. 
„Sunt profesor, sunt în sistemul educațional răspunde elevul”. „Ce te-a determinat să devii 
profesor ?”, întreabă profesorul. „Dumneavoastră”,  a  răspuns  el  !  „Când  am  văzut  ce 
impact ați  avut  asupra mea şi când am înțeles ce impact  poate  avea un cadru didactic 
asupra elevilor, mi-am spus că asta vreau să devin”.

„De ce am avut acest impact ?” „Nu vă aduceţi aminte, domnule profesor ? ... În 
clasa a treia un coleg a venit cu un ceas, pe care îl primise cadou de la tatăl, sau mama lui. 
Îmi trebuia şi mie un ceas, şi mi-a placut, așa ca l-am furat. El vi-a spus şi dumneavoastră 
ați făcut un anunţ că elevul care a furat ceasul trebuie să-l dea înapoi. 

Aş fi vrut să fac asta, dar nu am avut curajul să spun, îmi era ruşine să vadă clasa 
ce am făcut. Văzând că nu spune nimeni nimic, dumneavoastră ați încuiat ușa, ne-ați aliniat 
şi ne-ați anunțat că ne veți căuta în buzunare, iar în felul acesta se va găsi ceasul și va fi 
înapoiat proprietarului de drept.

M-am gândit ce urmează : ce ruşine și ce imagine să vadă toţi că am furat ceasul. 
Dar ați completat : „Aș vrea ca toți să închideţi ochii, când voi căuta în buzunare”. Şi așa 
am făcut.  Ați ajuns la mine, ați luat ceasul, ați continuat să căutați  în buzunare până la 
capătul liniei de elevi, apoi la sfârșit ați înapoiat ceasul fără să pomeniți nimic nici atunci şi 
nici vreodată după aceea.

Dumneavoastră mi-ați salvat demnitatea, nu ați făcut din mine un stereotip, nu m-
ați făcut hoț, furăcios, nu ați pomenit nimic. Și am înțeles atunci ce impact ați avut asupra 
mea  şi mi-am zis, asta vreau să devin  şi eu”. „Nu vă amintiți domnule profesor”, spuse 
elevul ? „Nu”. „Dar cum de nu vă amintiți,  pentru că aşa ceva este un lucru care rămâne 
imprimat, un furt, o situație de genul acesta, cel ce a făcut asta.” 

„Nu îmi amintesc spuse profesorul, pentru că știu că și eu am închis ochii când am 
căutat  în buzunare” ... În Biblie, (în cartea  Proverbe 17 : 9) scrie că : „Cine acoperă o  
greşeală, caută dragostea ... ”.
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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

CUGETĂRI PERSANE 
ADEVĂR

• Dacă adevărul e amar, trebuie (totuşi) să-l 
asculţi. • Fii tu însuţi drept, ca să n-ai nevoie 
de judecător drept.  ANUSHIRVAN •  Nimic nu se 
năruie până-n temelii ; tot ce-i ridicat drept 
nu-i de distrus.  RUDAKI,  260 • Ca dreptatea să 
fie  sigură  în  orice  situaţie,  e  suficient 
adevărul  drept  paznic.  FERDOUSI [Din  Cugetări  
persane, Albatros, Bucureşti, 1983]

17. Artrită - de spaima unei pantere 
Acum câtva timp, un fermier de eirca 45 de 
ani se prezentă în cabinetul meu spre a mă 
consulta  asupra  unei  boli  abdominale.  Am 
observat  că  degetele  de  la  ambele  mâini  îi 
erau rău deformate de o poliartrită reumatică 
şi  l-am  întrebat  de  cât  timp  are  această 
artrită. De când eram de circa 9 ani răspunse 
el. „În vecinătatea noastră era o panteră care 
băga în spaimă toate împrejurimile. 
Mergând  la  şcoală  şi  întorcându-mă  acasă, 
aveam de trecut printr-o zonă împădurită. 
De fiecare dată fugeam prin pădure şi eram 
îngrozit gândindu-mă că pantera ar putea să 
sară asupra mea. 
După  câteva  săptămâni  mâinile  mele  au 
început să arate aşa cum sunt acum. Ele au 
fost atunci deformate pentru totdeauna”. 
Apariţia  artritei  din  cauza  fricii  sau  altor 
tulburări  emotive  este  obişnuită.  Noi  nu 
înţelegem  mecanismul,  dar  faptul 
manifestării sale este binecunoscut. 
Unii oameni care au imobilizate pentru toată 
viaţa  încheieturile  lor,  au  o  istorie  foarte 
precisă a încordării emotive.            [Va continua]

DICŢIONAR DE CUVINTE 
expresii, citate celebre 

• My house is my castle (engl. „Casa mea 
e  castelul  meu”) -  Expresia  e  atribuită 
magistratului englez Edward Coke care a 
fost  procuror  general  al  Angliei  la 
începutul secolului XVII şi a condus cele 
mai faimoase procese din acea vreme.
Căzut  în dizgraţia regelui  Iacob I,  a  fost 
întemniţat în Turnul Londrei, unde a scris 
Institutions (comentarii  asupra  legilor 
britanice),  lucrare  în  care  figurează  şi 
citatul de mai sus. La început, a servit ca 
maximă de drept : casa mea e proprietatea 
mea.  Cu  timpul  s-a  transformat  într-o 
expresie uzuală, căpătând şi alt sens : casa 
mea pare în ochii mei un castel ! E sensul 
sub care aceste cuvinte mai rezistă şi azi ...

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Ligia
•  Ligia. Prenume  feminin  modern  și 
recent  în  onomastica  noastră,  Ligia 
ridică numeroase şi dificile probleme în 
ceea  ce  priveşte  originea  şi 
semnificaţia  sa.  În  izvoarele  latine 
târzii  este  atestat  un  nume  gentilic 
Lÿgia,  pus  în  legătură  cu  Lygii, 
Lygiorum,  denumire  a  unei  populaţii 
sarmatice,  atestată  şi  în  izvoarele 
greceşti sub forma Lÿgioi. Dacă aceşti 
lygii ... sunt de origine germanică, aşa 
cum s-a presupus, numele lor ar putea 
fi  pus în legătură cu goticul  lingan „a 
se  căsători”  sau  cu  vechiul  irlandez 
lu(i)ge  „jurământ”,  sensuri  care  la 
origine par derivate din „aliat, tovarăş”.

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 10
JOHN MILTON

În  aprilie  1638,  Milton  însoţit  de  un 
servitor  părăseşte  Hortonul  pentru  o 
călătorie pe continent. 
Cam  prin  timpul  acesta  fratele  său  mai 
tânăr, Cristofor, s-a căsătorit şi se pare că a 
rămas cu tatăl său la Horton. 
Milton  a  mers  la  Paris  cu  scrisori  către 
ambasadorul  englez  de  acolo  prin  care  a 
făcut cunoştinţă cu Hugo Grotius, pe atunci 
şi  el  ambasador  la  curtea  franceză  din 
partea  Suediei,  om  care  era  mult  mai 
avansat  decât  cei  din  timpul  său,  un  om 
care făcea planuri pentru pacea lumii,  om 
care  pentru  convingerile  sale  religioase 
arminianiste  a fost  condamnat  de Sinodul 
din Dort în 1618, la închisoare pe viaţă, de 
unde a scăpat însă după doi ani. 
De la Paris, Milton pleacă la Nisa, Genua, 
Leghorn,  Pisa,  se  opreşte  două  luni  la 
Florenţa, unde face cunoştinţă cu oamenii 
învăţaţi  de  aici.  Dar  tocmai  atunci 
astronomul Galileo Galilei  este aruncat în 
închisoare. 
Apoi pleacă la Roma unde se opreşte două 
luni.  De  la  Roma,  Milton,  în  vârstă  de 
treizeci de ani, pleacă la Neapoli. 
De aici era să meargă în Grecia prin Sicilia 
când aşa cum scrie el în „a doua apărare a 
poporului  englez”,  „melancolia  care  a 
primit-o cu  privire  la  mişcările  civile  din 
Anglia, m-au făcut să-mi schimb hotărârea. 
Socoteam că e josnic să călătoreşti pentru 
distracţii în timp ce compatrioţii mei acasă 
se luptă pentru libertate”. Astfel s-a întors 
înapoi la Roma pentru două luni. 
Aici a fost atacat pentru credinţa lui, dar s-a 
apărat  cu  îndrăzneală.  „A fost  o  regulă  - 
spune el - pe care mi-am pus-o înainte prin 
aceste locuri, ca niciodată să nu fiu eu

primul care să încep vreo discuţie despre 
religie, dar dacă mi se pune vreo 
întrebare cu privire la credinţa mea, să o 
mărturisesc fără rezervă sau teamă”. 
A  trecut  apoi  iarăşi  prin  Florenţa,  a 
vizitat Lucea, Bologna, Ferrara, s-a oprit 
o  lună  la  Veneţia,  a  trecut  apoi  prin 
Verona,  Milano,  Geneva,  Franţa,  iar  în 
iulie sau august 1639, după o absenţă de 
aproape 15 luni, a ajuns acasă. 
Când  s-a  întors,  a  aflat  de  moartea 
prietenului sau Charles Diodati, pe care 
îl plânge în „Epitaful lui Damon”. 
În urechea lui Diodati, Milton îi şopteşte 
visul său despre nemurire.
Cam  prin  acest  timp,  poeziile  lui  au 
căpătat un colorit mai definit. 
Şi  el,  ca  şi  Spencer,  s-a  întors  la  o 
întrebuinţare spirituală mai înaltă. 
El a căutat după exemple - spune după 
aceea  în  “Motivul  conducerii  bisericii 
împotriva  laicilor”  -  la  Homer,  Virgil, 
Taso şi alţii, precum şi în cărţile poetice 
ale  Noului  cât  şi  ale  Vechiului 
Testament, îşi căuta planul lucrărilor sale 
de viitor. 
Dar aveau să mai treacă ani. Lucrul spre 
care  se  avântase  sufletul  său era  să  fie 
câştigat numai „prin rugăciune devotată 
către  Duhul  cel  veşnic  care  poate 
îmbogăţi cu pronunţare şi  cunoştinţă, şi 
poate trimite serafimul Său cu cărbunele 
aprins de la Altarul  Său să atingă şi  să 
purifice buzele celui ce îi este plăcut. 
La aceasta trebuie adăugat citirea selectă 
şi  cu  stăruinţă,  observarea  constantă, 
pătrunderea  în  tot  ce  pare  artă  şi  în 
afacerile generoase”. 
După ce s-a reîntors din călătorie, Milton 
s-a stabilit în Londra. 
Aici a luat la el,  spre a-i învăţa, pe cei 
doi  fii  ai  sorei  sale,  Edward  şi  John 
Philips,  unul de 9 ani,  iar  celălalt  de 8 
ani. [Va continua]
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