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Editorial.  De Ziua naţională a României sau Realităţi care dor ...

 

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

mă din necazul meu !
18 Uită-Te la ticăloşia şi truda mea

şi iartă-mi toate păcatele mele.
19 Vezi cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei

şi cu ce ură mare mă urmăresc.
20 Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă !

Nu mă lăsa să fiu dat de ruşine 
când mă încred în Tine !

21 Să mă ocrotească nevinovăţia şi 
neprihănirea, 

când îmi pun nădejdea în Tine!
22 Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din 

toate necazurile lui. 

Psalmul 26
Un psalm al lui David

1 Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în 
nevinovăţie şi mă încred în Domnul 

fără şovăire.
2 Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,

trece-mi prin cuptorul de foc 
rărunchii şi inima !

3 Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei,
şi umblu în adevărul Tău.

4 Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi
şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.

5 Urăsc adunarea celor ce fac răul şi 
nu stau împreună cu cei răi.

6 Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa 
înconjor altarul Tău, Doamne,

7 ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc 
toate minunile Tale ... [Va continua]
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Psalmul 25
Un psalm al lui David

9 El face pe cei smeriţi să umble 
în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi  

calea Sa.
10 Toate cărările Domnului sunt îndurare 

şi credincioşie pentru cei ce păzesc  
legământul şi poruncile Lui.

11 Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi  
fărădelegea, căci mare este!

12 Cine este omul care se teme de Domnul 
? Aceluia Domnul îi arată calea 

pe care trebuie s-o aleagă.
13 El va locui în fericire,

şi sămânţa lui va stăpâni ţara.
14 Prietenia Domnului este pentru cei ce  
se tem de El, şi legământul făcut cu El 

le dă învăţătură.
15 Eu îmi întorc necurmat ochii spre 

Domnul, căci El 
îmi va scoate picioarele din laţ.

16 Priveşte-mă şi ai milă de mine,
căci sunt părăsit şi nenorocit.

17 Neliniştea inimii mele creşte : scoate-

La ora actuală România are aproximativ  18.900.800 locuitori  (aceasta fiind 
populaţia  ţării  vineri  29 Noiembrie  2019,  la  orele  14 :  45) ...  dar  populaţia  scade 
constant, numărul deceselor fiind mai mare decât al naşterilor.  (Statistica în timp real 
poate fi urmărită accesând : http://populatie.population.city/romania/). 

Astăzi (vineri 29 noiembrie 2019) s-au născut 305 copii şi au murit 647 de 
persoane. În acest an s-au născut 112.817 copii şi au murit 238.874 de persoane ... în 
timp ce erau notate aceste date au mai murit câteva persoane, numărul total scăzând cu 
cele  câteva  persoane  care  au  plecat  dintre  noi.  Întrebarea  este  :  Unde  au  ajuns  
dincolo ? Oare au ajuns la Dumnezeu sau se află deja în locul pedepsei veşnice ?

 Nu ştim cine au fost ei, dar mă pot întreba : Dacă ar fi să mor acum, unde aş 
ajunge ? O conştiinţă curată îmi poate spune adevărul, iar salvarea (mântuirea) poate 
veni numai prin Salvatorul Isus Christos !

În 1990, România a avut cel mai mare număr de persoane : 23.489.000. Dar în 
această statistică se are în vedere doar numărul naşterilor şi al decesele nu şi avorturile. 

Avortul este ceva ce se produce înainte de naştere,  termenul  folosit  (avort) 
îndulcind realitatea care doare ... 

Să observăm cum este definit avortul la ora actuală şi cum era definit în 1929 :
• „Întrerupere accidentală sau provocată a gravidității înainte ca fătul să poată 

trăi în afara organismului matern”. (Micul dicționar academic, ediția a II-a, 
2010)

• „pierderea  copilului înainte  de  naștere”.  (Dicționar  universal  al  limbei  
române, ediția a VI-a, Lazăr Șăineanu, 1929) 
Şi  până  la  naştere  este  tot  copil,  acesta  fiind  cuvântul  folosit  de  mama 

însărcinată şi la ora actuală când vorbeşte despre copilul aflat încă în pântecele ei (o 
mamă nu va spune : fetusul meu). Şi de fapt când (şi cum) fetusul devine copil / prunc / 
nou-născut ?                                                                               [Continuare în pagina 2]

             



 
 

 

 

  VERSETUL DE AUR AL BIBLIEI                 BOLI EVITABILE

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

17. Artrită - de spaima unei pantere 
Soţia a rămas în baracă pentru a despacheta şi a 
aranja lucrurile pentru noapte. După aceea s-a 
aşezat aşteptând întoarcerea noastră. A sosit ora 
20 dar nici o barcă nu venea pe valurile repezi 
ale râului. S-a făcut apoi ora 19 : 30 dar tot nu 
apăreau nici soţul nici fiica. Dacă soţia mea ar 
fi  devenit  nervoasă  sau  isterică,  ar  fi  putut 
contracta o mulţime de stări morbide. Domnul 
însă  i-a  reamintit  un  verset  din  Biblie,  din 
Psalmul  34  pe  care  l-a  memorizat  înainte  de 
plecarea  noastră  de  acasă  :  „Am  căutat  pe 
Domnul şi El m-a ascultat şi m-a eliberat de  
toate  temerile  mele”.  (Psalm  34  :  4)  Soţia  a 
căutat  pe Domnul şi  El  i-a dat  o remarcabilă 
eliberare  din  toate  temerile  sale,  astfel  că 
singură în întuneric şedea pe chei cu felinarul 
alături.  La  orele  22,  dinspre  mal  auzi  vocea 
Lindei în spatele ei : „Tata m-a trimis pe uscat  
pentru că nu voia să mă aducă prin întuneric  
pe apă, curentul fiind prea repede. La început 
peştele  nu  a  vrut  să  muşte,  dar  deodată  au  
început totuşi să muşte ... !”  Urmă încă multă 
aşteptare. Zece şi jumătate şi nici o barcă. 
Din întuneric,  de pe râul  învolburat,  soţia  nu 
primi nici un răspuns la chemările sale. 
Ea  ştia  că  trebuie  să  facă  tot  posibilul  ca  să 
menţină  felinarul  pe  chei.  Avea  motiv  să  se 
teamă,  dar  Domnul  i-a  dat  acea  pace 
sufletească care depăşeşte orice pricepere. Nu a 
intrat în panică şi nici nu a plecat cu felinarul 
ca  să  caute  ajutor.  În  schimb,  promisiunea 
Scripturii  că Domnul a croit  pentru dânsa un 
caz  special,  îi  dădea  o  siguranţă  liniştitoare. 
Puterea divină i-a adus rezolvarea, deoarece nu 
era încă ora 23 când obiectul credinţei  sale a 
ajuns în siguranţă la chei. [Va continua]CUGETĂRI PERSANE 

                         AMINTIRE 
•  Omul  nu  poate  trece  fără  a  lăsa  urmă. • 
Viteazul moare iar numele-i trăieşte. • Iarna 
trece iar funinginea rămâne în sobă. • Când 
ochii  văd  şi  inima  îşi  aduce  aminte.  • 
Trecutul e ca pasărea ce-a zburat din plasă – 
nu-ţi mai rămâne nimic în afară de amintire. 
GIAMI  . [Din  Cugetări  persane, Editura  Albatros, 
Bucureşti, 1983]

MICĂ ENCICLOPEDIE 
ONOMASTICĂ

Marcu
•  Din  ce  în  ce  mai  puţin  folosit  astăzi 
(spre deosebire de secolele trecute sau 
de  numele  de  aceeaşi  origine),  Márcu 
corespunde  lat.  Márcus,  prenume 
specific roman, vechi şi foarte frecvent. 
Purtat  iniţial  de  băieţii  născuţi  în  luna 
martie,  cu  al  cărui  nume  este  strâns 
înrudit,  Marcus face  parte  din  seria 
numelor romane teoforice, întrucât este 
la origine un derivat de la  Marte – zeul 
războiului ; Marcus „dedicat lui Marte”...
Răspândit  în  epoca  imperială  în  toate 
provinciile romane,  Marcus pătrunde şi 
în onomastica ebraică ;  purtat  de  Ioan 
zis  Marcu,  autorul  uneia  dintre 
Evanghelii,  vechiul  prenume  roman 
devine  favorit  printre  creştinii  primelor 
secole.
Aproximativ  aceeaşi  istorie  o are şi  un 
vechi diminutiv de la Marcus, frecventul 
cognomen   Marc  é  llus  , fem.   Marc  é  lla   ...   
Marcu :  1.  Gingaş,  Drăgălaş,  Moale, 
Curtenitor,  Politicos.  2.  Mustrare.  3.  A 
străluci.  4.  Ciocanul,  Războinicul, 
Bărbătos.  5.  Curăţitor. [Dicţionar  Biblic  de 
nume proprii şi cuvinte rare]

[Continuare din pagina 1]
Dar definiţiile din dicţionare nu pot schimba realitatea vieţii, iar avortul este o 

pruncucidere. Un astfel de cuvânt nu sună bine şi nici expresia femeile ucigătoare de 
copii dar de fapt exact aşa ceva devine o femeie făcând avort ... Oare femeia devine 
mamă, abia după naşterea copilului sau din momentul conceperii noii vieţi ? 

Un alt  termen folosit mai puţin este cel de  sarcină în favoarea  gravidităţii. 
Femeie însărcinată are sensul limpede de primire a unei responsabilităţi de la Cineva 
(Dumnezeu fiind Dădătorul vieţii, deoarece femeia nu poate produce viaţa / copilul, ea 
doar o întreţine sau o întrerupe ... avortul fiind în realitate o rupere în bucăţi). 

Această însărcinare implică şi ducerea la bun sfârşit a sarcinii încredinţate, iar 
aruncarea pe parcurs / renunţarea la sarcină (actul voinţei mamei respective) este ceva 
condamnabil atât în ochii Celui care i-a încredinţat ducerea sarcinii respective cât şi în 
conştiinţa celei care acceptă ruperea în bucăţi a copilului din ea. 

[Pare că nu sună bine o astfel de exprimare a realităţii, urechile noastre sensibile ar 
vrea să folosim termenul  a chiureta : „A face să avorteze prin mijloace chirurgicale”,  Micul  
dicționar  academic,  ediția  a  II-a,  2010].  Dar  oare  cine  a  redefinit  realitatea  morţii 
provocate (avortul care este o „întrerupere a gravidităţii” sau „o întrerupere a unei 
vieţi”) ? Nu ştim exact nici cum a ajuns copilul („Băiat sau fată în primii ani ai vieții, 
până la adolescență”, MDA 2, 2010) să fie numit făt („Produs de concepție din uterul  
mamiferelor,  din  momentul  când  începe  a  avea  mișcări  proprii  și  formele  
caracteristice speciei și până când se naște”, MDA 2, 2010).

Trebuie să observăm faptul că făt în 1929 era cuvântul folosit pentru : „copil, 
băiat” (Dicționar universal al limbei române,  ediția a VI-a, Lazăr Șăineanu, 1929), 
femininul fiind fată. În poveşti se vorbeşte despre făt-frumos, referirea fiind făcută la 
un băiat deosebit. Cum de a ajuns fătul (băiatul în latină fêtus) să fie şi fată (lat. feta, 
conform aceluiaşi dicţionar şi anume :  Dicționaru limbii românești,  August Scriban, 
1939) ? Nu ştim, dar ar fi interesant de aflat cine se joacă cu etimologia cuvintelor, 
deoarece aici vorbim despre ştiinţă.

Să  observăm câteva  date  despre  avort (sursa  Asociaţia  Pro  Vita Bucureşti  : 
https://provitabucuresti.ro/resurse/scoala-provita/statistica/178-statistica-avort-romania  ). 

Pentru început, trebui făcută observaţia că 1958 a fost primul an de avort legal 
în România, iar datele de mai jos nu cuprind şi avorturile din sectorul medical privat. 

• Între 1958 – 1966 au fost 7.521.100 de avorturi (avortul era liber).
• Între 1967 – 1989 au fost 6.549.823 de avorturi (a fost perioada de restricţii).
• Între 1990 – 2017 au fost 8.020.955 de avorturi (post 89). 

   Total : 22.091.878 de avorturi !
În 1997 au fost făcute 347.126 de avorturi (conform statisticii oficiale) la care 

se adaugă 55.931 de avorturi (făcute exclusiv în sectorul medical privat). 
La fiecare o sută (100) de copii născuţi vii s-au făcut treizeci (30) de avorturi 

numai în 1997 ... dar nu ştim de fapt, în toţi aceşti ani (1958 - 2017) câte alte avorturi 
s-au mai făcut, fără ştirea autorităţilor (nu folosim pentru aceste avorturi terminologia 
de  avorturi ilegale deoarece drept de moarte are doar  Cel ce dă viaţa,  Dumnezeu). 
Singura noastră scăpare este să apelăm la Mântuitorul Isus Christos ... să aibă milă de noi !
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