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Editorial. Omul şi stânca ...

Un om dormea în coliba lui când, dintr-odată, într-o noapte, camera s-a umplut de 
lumină şi i-a apărut Dumnezeu. Domnul i-a cerut să facă o muncă pentru El şi i-a arătat o 
stâncă mare din faţa colibei. I-a explicat că va trebui să împingă piatra zilnic, cu toate 
puterile sale, ceea ce omul a şi făcut ...

Mulţi ani a muncit din greu, de la răsăritul la apusul soarelui, împingea din toate 
puterile, cu umerii proptiţi pe suprafaţa masivă şi rece a stâncii de neclinitit. În fiecare 
noapte bărbatul se întorcea trist şi istovit în coliba lui, simţind că întreaga zi a irosit-o 
degeaba. Tocmai când bărbatul era mai descurajat,  adversarul (Satan) a decis să-şi facă 
apariţia în gândurile lui : 

– De atâta timp împingi piatra şi ea nici nu s-a clintit. Aşa încât omul a rămas cu 
impresia că sarcina lui este imposibil de realizat şi că toată munca lui va fi un eşec. Aceste 
idei l-au deprimat şi descurajat pe bărbat. Adversarul i-a spus : – De ce te distrugi singur  
pentru asta  ? Petrece-ţi  timpul  făcând doar  un efort  minim şi  te  vei  simţi  mai bine.  

Bărbatul ostenit tocmai aşa îşi propusese să facă, dar înainte de aceasta a decis să 
se roage şi să-şi spună păsul lui Domnului. 

–  Doamne,  a  spus, am  muncit  mult  şi  greu  pentru  Tine,  adunându-mi  toate  
puterile să fac ce mi-ai cerut. Acuma, după atâta timp, nu am reuşit să mişc piatra nici cu 
jumătate de milimetru. Cu ce am greşit ? De ce am eşuat ?” 

Domnul i-a răspuns înţelegător : – Prietene ! Când ţi-am cerut să-Mi slujeşti şi tu  
ai acceptat, ţi-am spus că sarcina ta era să împingi cu toate puterile în stâncă, ceea ce ai  
şi făcut. Niciodată nu am spus că aştept ca tu să o mişti. Sarcina ta era doar sa împingi. Şi  
acum vii la Mine obosit, spunând că ai eşuat. Dar chiar asta e realitatea ? Priveşte la  
tine… Braţele îţi sunt puternice şi musculoase ; spatele e vânjos şi bronzat, mâinile îţi  
sunt  bătătorite  de  atâta  apăsare,  picioarele  ţi-au  devenit  solide  şi  puternice.  Te-ai  
dezvoltat mult şi capacităţile tale sunt peste ce te-ai fi putut aştepta să ai. Adevărat, nu ai 
mişcat stânca. Dar vocaţia ta a fost să mă asculţi şi să împingi, ca să-ţi pui la încercare  

• Şi astăzi,26 Iulie 2015, se ţine 
cateheza, cu ajutorul lui 

Dumnezeu, (de la orele 16.30).

                      Anunţuri : 
• Marţi dimineaţă, (21.07.2015), la ora unu şi cinci 
minute, a plecat la Domnul, cel care pentru noi a fost 
un frate iubit : Vasilică Zmicală. Ne rugăm pentru 
mântuirea familiei lui ! 
• Duminică (2.08.2015), sărbătorim Cina Domnului !
• Să nu uităm de O Casă în Cer. Tabelul este deschis 
la casierie, pentru toţi cei care vor să fie alături de noi, 
(scopul fiind ajutarea unei familii). Vă dorim multă 
binecuvântare !



credinţa şi încrederea în înţelepciunea Mea. Ceea ce ai şi făcut. Acum Eu, prietene, voi  
muta stânca. Câteodată, când auzim cuvântul lui Dumnezeu, avem tendinţa să ne folosim 
gândirea pentru a descifra ce vrea El, când, de obicei, El nu ne cere decat simpla ascultare 
şi încredere în El.     _______________________________________________________ 

De-ale tinerilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

Un băiat sărac era îndrăgostit de fiica unui 
bărbat  foarte  bogat.  Într-o  zi,  tânărul  a 
cerut-o pe fată de soţie, iar aceasta a spus:
“Hei ascultă ! Salariul tău lunar este cât 
primesc eu în fiecare zi pentru cheltuială 
… Cum aş putea să mă căsătoresc cu 
tine? Cum te-ai putut gândi la aşa ceva? 
Eu nu te pot iubi, aşa că uită de mine şi  
căsătoreşte-te cu cineva de nivelul tău.”
Timpul a trecut şi tânărul tot nu reuşea să 
îşi scoată din cap imaginea ei ! După zece 
ani, s-au întâlnit  din întâmplare pe stradă. 
Femeia a fost prima care a vorbit : “Ce mai 
faci  ?  Eu  sunt  căsătorită  şi  ştii  
ce salariu primeşte  soţul  meu  ?  15.000 
de dolari pe lună ! Îţi vine să crezi ? Şi  
este şi foarte inteligent !” (Continuarea ... 
în numărul viitor).

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ABIŞAI = 1. Tatăl darului, Izvor de bogăţie, 
Tatăl belşugului 2. Prezenţa tatălui meu. 3. 
Cel cu voinţa tare, Tatăl voinţei. 4. Tatăl 
seminţiei. (I Samuel 26 : 6).
• ABISALOM = Tatăl păcii, Tatăl este pace, 
Tatăl prieteniei. Un israelit. (I Împăraţi 15 : 2). 
• ABIŞUA = 1. Tatăl mântuirii, Tatăl 
siguranţei. 2.  Tatăl meu este nobleţea, Tatăl 
nobleţei. 3. Tatăl fericirii. (I Cronici 6 : 4, Ezra 
7:5).
• ABIŞUR = 1. Tatăl este destoinic. 2. Tatăl 
este ca un zid (tare). 3. Tatăl sunetului. 4. 
Tatăl boilor. Un urmaş al lui Caleb (I Cron. 
2:28-29).

„ ...  O ! de aţi asculta azi glasul Lui !” 
(Psalmul 95 : 7)     

„Unde mergeţi, domnule ?”
Un bărbat se ducea într-o staţiune. Avea o 
mulţime  de  bagaje,  aşa  încît  prin  gări 
întîmpina tot felul de neplăceri. Într-o gară 
a fost aşa de supărat încît la întrebarea unui 
călător  :  „Unde  mergeţi,  domnule  ?”  îşi 
pierdu răbdarea şi înjurând puternic, strigă : 
„La  ... !”  (şi spuse numele celui rău).
Un alt  călător  care  era  creştin,  auzi  acele 
cuvinte, merse după el şi se aşeză în acelaşi 
compartiment.  După  ce  omul  nervos  s-a 
liniştit puţin, creştinul a intrat în vorbă cu 
el. Pe parcursul discuţiei, a găsit prilejul să-
i  aducă  aminte  de  răspunsul  dat,  apoi  îl 
întrebă : 
„Cînd  credeţi  că  veţi  ajunge  la  ţinta  
călătoriei ?”  Celălalt  care se mai  potolise 
puţin,  s-a  ruşinat  de  iuţeala  răspunsului. 
Mărturisi deschis că răspunsul lui grăbit la 
urma  urmei  era  adevărat  şi  că  adevărata 
ţintă  a  călătoriei  a  fost  bine  arătată  în 
cuvintele  spuse  mai  înainte. 
Aceşti doi oameni care stăteau faţă în faţă 
în  acelaşi  compartiment  mergeau  pe  căi 
deosebite : unul mergea hotărât spre iad, iar 
celălalt avea o ţintă sigură în Cer. Unul se 
afla pe calea largă a pierzării, iar celălalt pe 
calea cea strîmtă ce duce la viaţa veşnică. 
Şi  călătoria  vieţii  noastre  pe  acest  pămînt 
trebuie  să  ducă în cer,  sau în iad.  Aşa că 
întrebările  cele  mai  însemnate  pentru 
fiecare  din  noi  sunt  :  „Care  este  ţinta 
călătoriei mele ? Pe ce cale călătoresc ?” 
În  Proverbe 14:12 scrie că : „Multe căi pot  
părea  bune  omului,  dar  la  urmă  [după 
deces] se văd că duc la moarte”.  Doamne 
Isuse ... vino şi în viaţa mea ?

• Constantin. Prenumele actual este format 
pe baza adj. constans, constantis „constant, 
ferm”, din consto „a fi ferm, puternic”. Din el 
provin : Costea, Costache, Coca, Costică, 
Costel etc., Dinu şi Dina, Tin, Tina etc.
• Corina. Către sfârşitul republicii romane 
apar în diferite izvoare latine şi nume 
feminine greceşti, printre care şi Corinna, 
de la Kore sau Kora, („fată, fecioară), aşa 
încât Korinna are sensul de „fetiţă”.

Proverbe latine despre conştiinţă
• Fiecare să-şi cunoască firea.
• Conştiinţa valorează cât o mie de martori.
• Conştiinţa încărcată rareori este lipsită de 
griji, liniştită însă nu-i niciodată.
• O tu, conştiinţă, tăinuită tortură a sufletului!
• Să te gândeşti mai mult la conştiinţa ta 
decât la părerea cuiva.
• Conştiinţa stă la baza justiţiei.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii ă ă

„ ... mâna Domnului a făcut asemenea 
lucruri ? El ţine în mână sufletul a tot  

ce trăieşte, suflarea oricărui trup 
omenesc”. (Iov 12 : 9 - 10) 

Cartea veche  32. Botezul
„Dacă zicem că  avem părtăşie  cu El,  şi  
umblăm în întuneric,  minţim şi  nu trăim 
adevărul.  Dar  dacă  umblăm  în  lumină,  
după cum El însuşi este în lumină, avem 
părtăşie unii  cu alţii;  şi  sângele lui  Isus  
Hristos,  Fiul  Lui,  ne  curăţă  de  orice 
păcat”. (I Ioan 1 : 6 - 7)
Un misionar înainte cu câ iva ani,  aţ  
botezat  în  p durile  Americei  pe  ună  
s lbatic i apoi i-a dat Cina. Peste ună ş  
an, misionarul a cercetat din nou pe 
s lbaticul  încre tinat,  care  i-a  cerută ş  
acestuia s -i dea din nou Cina cea deă  
Tain .  Atunci  omul  lui  Dumnezeu îiă  
ceru  ca  mai  înainte  s  seă  
m rturiseasc . S lbaticul spunea c  elă ă ă ă  
în fiecare zi i-a examinat con tiin aş ş ţ  
i  i-a  recunoscut  gre elile  s vâr iteş ş ş ă ş  

dela  botezul  primit.  Dar  misionarul 
zise  :  Nu  e  vorba  de  gre eli,  ci  deş  
p catele  grele  ce  le-ai  s vâr ită ă ş  
împotriva  lui  Dumnezeu.  Ce  crede iţ  
c  a r spuns s lbaticul : ă ă ă
Îmi vorbi i de p cate grele împotrivaţ ă  
lui  Dumnezeu,  dar  pot  s  fie  oareă  
cre tini cari dup  botez s  vateme peş ă ă  
Dumnezeu cu p cate grele ?ă  Zicând 
aceste cuvinte, el începu s  plâng  că ă ă 
pot  fi  cre tini  cu p cate grele  dupş ă ă 
botez ! 
Iubite  cre tine,  nu  cumva i  tu  e tiş ş ş  
între  cre tinii  de  felul  acestora,  careş  
au p c tuit greu dup  botez ?ă ă ă  

 Povestiri cu tâlc  
Cu câțiva ani în urmă, la Seattle, în cadrul 
Jocurilor Olimpice Speciale, la linia de start s-au 
aliniat nouă handicapați fizic și mental, pentru 
cursa de 100 de metri. Când focul de armă a dat 
startul, cu toții au început să învârtă din 
răsputeri roțile cărucioarelor spre linia de sosire. 
Cu toții, în afară de un baiat, al cărui cărucior s-a 
opintit în bordură și s-a răsturnat. A căzut și a 
început să plângă. Ceilalți opt i-au auzit plânsul. 
Au încetinit cursa și s-au oprit. Apoi s-au întors și 
au luat-o înapoi, cu toții. O fată cu un grav 
handicap mental s-a aplecat spre el și l-a sărutat 
spunându-i: „Așa că e mai bine acum ?”. L-au 
ridicat. Apoi, ținându-se de mâini au pornit cu 
toții spre linia de sosire. Stadionul întreg era în 
picioare. Aplauzele și uralele au continuat timp 
de peste 10 minute. 
Este oare neapărat nevoie să fim privați de 
sănătate pentru a ne da seama că oamenii sunt 
mai importanți decât realizările noastre? Probabil 
că cel mai grav handicap de care suferim este 
subaprecierea ființei umane, egoismul cu care ne 
zbatem fiecare să fim învingători, să fim înaintea 
altora în cursa vieții.
   (Rubrici preluate de pe : crestin.ro, 
adevarurilevietii.net şi ilustratiicrestine.wordpress.com)


