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Editorial.  Familia ... cea mai mare prioritate pentru noi toţi !

 

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

neştiinţă ? Iartă-mi greşelile 
pe care nu le cunosc !

13 Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău de 
mândrie, ca să nu stăpânească ea 

peste mine ! Atunci voi fi fără prihană, 
nevinovat de păcate mari.

14 Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii  
mele şi cugetele inimii mele,

Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu !
                                          

Psalmul 20
Către mai marele cântăreţilor – 

Un psalm al lui David
1 Să te asculte Domnul în ziua necazului,

să te ocrotească 
Numele Dumnezeului lui Iacov,

2 să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel  
sfânt şi să te sprijine din Sion !

3 Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale  
de mâncare şi să primească 
arderile tale de tot ! (Oprire)
4 Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima

şi să-ţi împlinească toate planurile tale !
5 Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta  

şi vom flutura steagul în Numele  
Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte  

toate dorinţele tale ! 
6 Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul  

Său şi-i va răspunde din ceruri, din 
locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul  
atotputernic al dreptei Lui. [Va continua]
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Psalmul 19
Un psalm al lui David

În ceruri El a întins un cort soarelui.
5 Şi soarele, ca un mire care iese din  

odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul 
lui cu bucuria unui viteaz :

6 răsare la un capăt al cerurilor
şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt;

nimic nu se ascunde de căldura lui.
7 Legea Domnului este desăvârşită şi  

înviorează sufletul ; 
mărturia Domnului este adevărată şi 

dă înţelepciune celui neştiutor.
8 Orânduirile Domnului sunt fără prihană 
şi înveselesc inima ; poruncile Domnului  

sunt curate şi luminează ochii.
9 Frica de Domnul este curată şi ţine pe  

vecie ; judecăţile Domnului sunt  
adevărate, toate sunt drepte.

10 Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât  
mult aur curat ; sunt mai dulci decât  

mierea, decât picurul din faguri.
11 Robul Tău primeşte şi el învăţătura de 

la ele ; pentru cine le păzeşte, 
răsplata este mare.

12 Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din

Într-o zi oarecare, într-un parc din oraş, o femeie s-a aşezat pe o bancă lângă 
un bărbat. „Acela este băieţelul meu”, – a spus ea, arătând catre copilaşul în tricou alb 
care se juca în nisip. 

„Este un băieţel foarte frumos. Să îţi trăiască.” – îi răspunde bărbatul. „Iar ea 
este fiica mea … cea în rochiţă roşie, care se dă cu bicicleta.” – a adăugat el foarte 
mândru. Apoi, uitându-se la ceas şi-a chemat copila : „Ce zici dacă mergem, Melissa ? 
Suntem de ceva timp în parc.” „Tati, tati… te rog, încă zece minute. Putem să mai  
stăm? Doar zece minute ?” – îl roagă fetiţa tristă. 
Bărbatul a dat din cap şi i-a permis să se mai plimbe puţin cu bicicleta. Fericită, copila 
s-a urcat pe bicicletă şi a început din nou să zburde prin jurul parcului. Minutele au 
trecut, iar tatăl şi-a chemat din nou fetiţa. „Acum putem merge ?” – a întrebat-o el. Din 
nou, Melissa l-a rugat : „Tati, te rog . Încă zece minute.” Tatăl a afişat un zâmbet larg şi 
i-a spus : „Bine. Hai încă zece minute.” Surprinsă, femeia de lângă el îi spune : 

„Ei, dar tu chiar eşti un tată răbdător.” În acel moment zâmbetul a dispărut de 
pe faţa lui, fiind înlocuit cu tristeţea. „Fratele ei mai mic, Andrei, a fost omorât de un 
şofer beat anul trecut,  în timp ce se plimba cu bicicleta. Niciodată nu reuşeam să  
petrec prea mult timp cu el … iar acum aş da orice pentru încă zece minute cu el.  

Mi-am promis să nu mai fac aceeaşi greşeală şi cu Melissa. Ea crede că mai  
are zece minute pentru a se plimba cu bicicleta. Adevărul este că eu mai primesc încă 
zece minute pentru a o vedea cum se joacă.” – a spus bărbatul.

În viaţă trebuie să ne ştim priorităţile, iar familia ar trebui sa fie cea mai mare 
prioritate pentru noi toţi. Este important să ne petrecem timpul alături de persoanele pe 
care le iubim. 

În  Psalmul 68  :  6  scrie  că  :  „Dumnezeu  dă  o  familie celor  părăsiţi,  El  
izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi ...”. Dar noi trebuie să avem grijă în 
special în privinţa timpului petrecut împreună, în această perioadă în care fiecare are 
tentaţia de-a trăi în lumea lui, deşi fizic poate sta alături de celălalt din familie.
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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 (II) 
• Adevărul stârneşte bunăvoinţa Domnului ; 
eu n-am văzut pe cineva să se fi pierdut pe 
drumul  adevărului. •  Până  nu  vorbeşti, 
nimeni n-are treabă cu tine ; dar pe dată ce-
ai zis – adu mărturii ! • Mai bine nimereşti în 
lanţuri  spunând adevărul  decât  să  scapi  de 
ele  folosind  minciuna. SAADI [Din  Cugetări  
persane, Albatros, Bucureşti, 1983]

17. Artrită - de spaima unei pantere 
După ce boala s-a instalat, crizele emotive şi 
tensiunile  prelungite  o  fac  şi  mai  mult 
simţită. Încordări ca de exemplu concediere, 
divorţ, criză financiară, grija pentru locuinţa, 
pierderea unei fiinţe iubite, sunt numai câtiva 
din agenţii provocatori. 
Desigur,  artrita  poate  fi  provocată  şi  de 
oboseală, de traumatisme sau de expuneri la 
umezeală  şi  frig,  care  sunt  consideraţi  pe 
drept cuvânt ca factori de stress. 
Victimele  artritei  numără  numai  în  Statele 
Unite două milioane. Mulţi oameni se tem să 
nu  piardă  o  părticică  din  fermă  sau  câţiva 
metri  din  curte  din  cauza  pretenţiilor 
vecinului lor. 
Topografii dau expertize contradictorii. Unui 
om în  asemenea  situaţie,  cuvintele  lui  Isus 
par să fie supărătoare şi nepractice : „Oricui  
vrea să se judece cu tine şi să-ţi  ia haina,  
lasă-i şi cămaşa”. (Matei 5 : 40) Omul lezat 
consideră sfatul acesta ca idealist,  nepractic 
şi  nepotrivit  unor  probleme  din  secolul 
nostru.  Astfel,  el  se  decide  sa  apeleze  la 
tribunale şi să angajeze un avocat. [Va continua]DICŢIONAR DE CUVINTE 

expresii, citate celebre 
•  Narcis  și  narcisism  -  Ovidiu,  în 
Metamorfozele (III,  346 ș.u.) povestește în 
versuri  legenda  lui  Narcis.  Tânărul 
Narkissos din mitologia greacă, deosebit de 
frumos, era trufaș și rece față de dragostea 
nimfelor.  Una  dintre  ele  l-a  blestemat  ,,să 
iubescă  fără  a  fi  iubit”.  Și  blestemul  l-a 
ajuns. Narcis, privindu-se într-o fântână, s-a 
îndrăgostit  de  propriul  chip.  Cucerit  de 
imaginea pe care n-o putea ajunge, a murit 
de durere.  Când nimfele au venit  să ridice 
corpul  lui  Narcis,  n-au  mai  găsit  decât  o 
floare care a căpătat numele lui. Prin Narcis 
se înțelege, îndeobște, un om îndrăgostit de 
sine însuși, care nu încetează  să se admire și 
nu vede pe nimeni în afară de el. Iar această 
admirație  excesivă,  patologică  a  cuiva  față 
de propria-i persoană se numește narcisism.

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Liliana
•  Liliána. Foarte  multă  lume  şi  chiar  şi 
lucrări  de  specialitate  consideră  că 
Liliana, un răspândit şi frecvent prenume 
feminin  modern,  este  format  fie  de  la 
numele plantei  liliac ...  fie de la  crin (lat. 
lilium) ... Deşi cele două nume, de plantă 
şi de persoană, n-au nimic în comun din 
punct de vedere etimologic, legătura dintre 
ele,  stabilită  prin  etimologie  populară,  a 
contribuit  în  ultimă  instanţă  la 
popularizarea  lui  Liliana.  În  realitate 
Liliana,  ca şi  Lili ...  nu sunt  decât  nişte 
hipocoristice  foarte  obişnuite  în  Anglia 
pentru  Elisabeta (prenume  care  are 
înţelesul  de  :  „Dumnezeu  este 
perfecţiunea”).

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 

CAPITOLUL 10
JOHN MILTON

În timp ce-şi învăţa nepoţii, în 1640, Milton 
a schiţat planul dramelor sacre, insistând în 
special  asupra  dramei  „Paradisul  pierdut” 
ca subiect, sugerând de asemenea ca teme 
„Avram de la Morea” sau „Răscumpărarea 
lui Isaac”, „Sodoma”, „Baptiştii” precum şi 
alte subiecte din Istoria Britanică. 
Între  timp  şi-a  schimbat  locuinţa  cu  una 
mai mare şi mai liniştită, unde să-şi poate 
pune  toate  cărţile.  Aici  a  lucrat  din greu. 
Prin acest timp, 1641, şi-a început a doua 
parte a vieţii sale literare ca bărbat în plină 
vigoare. 
La 32 de ani, s-a devotat îndatoririlor zilei, 
atacând  probleme  arzătoare  care  priveau 
libertatea atât de scumpă lui. 
Această perioadă a durat 20 de ani,  adică 
până a ajuns la vârsta de 52 de ani. El s-a 
ridicat cu toată puterea împotriva tiraniei şi 
a opresiunii sub toate formele ei.
În 1641 se dădea o luptă aprigă pentru şi 
contra episcopatului, luptă la care se alătură 
şi Milton. El îşi publică primul său pamflet 
„Despre  Reformă”  ce  ataca  disciplina 
bisericească din Anglia şi  cauzele care au 
împiedecat-o până acum : două cărţi scrise 
unui prieten. 
În  prima  parte  argumentează  că  Reforma 
bisericii  a  fost  mai  mult  împiedecată  de 
reţinerea  ceremoniilor  romano-catolice  şi 
prin  acordarea  de  puteri  nelimitate 
episcopilor, iar în a doua argumentează cu 
date  istorice  că  influenţa  politică  a 
prelaţilor,  totdeauna  a  fost  opusă 
libertăţilor. 
După acest pamflet care avea nouăzeci de 
pagini, a urmat imediat altul mai scurt de 
24 de pagini în care, cu dovezi din timpul 
apostolic, ataca episcopatul.

Apoi  scoate  un  al  treilea  pamflet  prin 
care,  cu  o  aserţiune  potrivită  lui,  face 
praf dintr-un pamflet de apărare al unui 
episcop. 
Lupta  purtată  a  dus  la  excluderea 
episcopilor din Camera Lorzilor. 
Aceasta excludere  îl  determină să  scrie 
alte  două  pamflete  în  care  pledează 
pentru o conducere bisericească, dar nu 
ca  şi  aceea  a  episcopilor  care  nu  era 
potrivită  în  forma  ei,  ci  formarea  unui 
prezbiteriu  compus  din  prezbiteri  şi 
diaconi  care  să  conducă  treburile 
bisericeşti. 
Abia  acum,  în  primele  luni  ale  anului 
1642, el îşi semnează pamfletele lui. 
La  începutul  celui  de-al  doilea,  el  îşi 
afirmă spiritul său ca scriitor în mijlocul 
disputelor.  Datoria  îl  împovărează. 
„Desigur  - scrie el - fiecărui om paşnic  
şi de bine îi este neplăcut să jignească şi  
să  supere  mulţimile,  i-ar  plăcea  mult  
mai mult, fără îndoială, să fie mesagerul  
bucuriei şi al mulţumirii, care este lucrul  
de căpetenie al  întregii  omenirii,  decât  
să se împotrivească propriei lor fericiri. 
Dar  când  Dumnezeu  porunceşte  să  ia  
trompeta şi să sufle un semnal de durere,  
de alarmă, nu stă în voinţa omului ceea  
ce face. Când Cuvântul a fost în inima 
lui  Ieremia  ca un foc  aprins  în  oasele  
lui, zadarnic se străduia să tacă, căci nu 
putea”. 
Se gândea că dacă sfârşitul bătăliei va fi 
oprimarea bisericii,  cum va putea el  să 
înfrunte  la  bătrâneţe  reproşul  glasului 
lăuntric care mereu îi va zice : 
„Când a fost timpul, tu n-ai găsit nici un 
singur  cuvânt  din  tot  ce-ai  citit  sau 
studiat,  să-l  foloseşti  spre  apărarea 
bisericii ?” 
În  acest  spirit  şi-a  continuat  Milton 
scrierile  pentru  marea  cauză  a 
libertăţii ... [Va continua]
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