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Editorial. Scrie în nisip ... sau în stâncă !

Doi tineri mergeau prin deşert. În timpul călătoriei, aceştia au avut un moment 
destul  de  dificil.  Unul  dintre  ei  l-a  pălmuit  pe  celălalt  peste  faţă.  Cel  care  a  fost 
pălmuit s-a simţit rănit ... fără să îi spună nimic prietenului său, el a scris în nisip :

„ASTĂZI CEL MAI BUN PRIETEN AL MEU MI-A DAT O PALMĂ”. 
Au continuat să meargă până au găsit o oază ; au decis să facă o baie pentru a 

se răcori. Cel care a fost pălmuit s-a aventurat prea mult şi s-a blocat în mal. Era să se 
înece, însa prietenul lui şi-a riscat viaţa şi l-a salvat. După ce şi-a revenit după acest 
şoc, el a scris pe o piatră :

„ASTĂZI CEL MAI BUN PRIETEN AL MEU MI-A SALVAT VIAŢA”. 
Când a văzut asta, prietenul lui l-a întrebat : „De ce faci asta ? După ce te-am 

lovit … şi îmi pare rău pentru asta, ai scris în nisip. Acum ai scris pe o piatră. Care  
este motivul ?” Tânărul a răspuns : 

„Atunci când cineva ne răneşte ar trebui să scriem în nisip, unde vânturile  
iertării pot şterge toată durerea cu uşurinţă. Însă atunci când cineva face ceva frumos 
şi bun pentru noi, trebuie să gravăm într-o piatră … pentru ca vântul să nu poată  
şterge niciodată aceasta”. 

Învaţă sa scrii ce te doare în nisip şi să sculptezi în piatră micile bucurii ale 
vieţii. Se spune că : Este nevoie de un minut pentru a găsi o persoană specială, o oră  
pentru  a  ajunge  să  o  apreciezi,  o  zi  pentru a  începe  să  o  iubeşti,  însă  o  viaţă  
întreagă pentru a o uita. 

Împărtăşeste această poveste cu oamenii pe care nu îi vei uita niciodată. Nu 
trebuie sa apreciem lucrurile pe care le avem în viaţa noastră … ci oamenii care ne 
sunt alături.  

• În luna august nu se ţine cateheza. 
Cu ajutorul lui  Dumnezeu, se va 

relua din luna septenbrie.

                      Anunţuri : 
• Luni (10 august 2015) au fost două înmormântări. 
Au trecut la Domnul : Miodrag Stoianovici şi Ana 
Secoşan.  Domnul  Isus  să  binecuvânteze  familiile  
îndurerate ! ÎL rugăm şi pentru urmaşii nemântuiţi. 
•  Avem  plăcerea  de-a  vă  anunţa  că  vineri  (14 
August  2015),  a  avut  loc  logodna  lui  Marcel 
Onofrei cu Debora Îbănişteanu. În aceeaşi zi, a fost 
oficiată şi căsătoria civilă în Recaş, (judeţul Timiş).  
Noua familie este : Marcel şi Debora Onofrei !



În Biblie scrie că : „Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un  
frate”. (Proverbe 17 : 17 ) Isus este adevăratul prieten, care la un moment dat spunea : 
„Vă spun vouă, prietenii Mei ... ”. (Luca 12 : 4) Isus nu lipseşte niciodată în necaz !
_____________________________________________________________________ 

De-ale copiilor ...                                  Rubrica sufletului nemântuit  

 

Mică enciclopedie onomastică       Dicţionar Biblic de nume proprii  

 

- Tati, întrebă copilul de 5 ani, cât câştigi 
tu pe oră ?  - Ce întrebare ! Ia du-te la 
culcare şi lasă-mă, veni răspunsul de la un 
tată obosit şi îmbufnat. 
- Te rog, tati, spune-mi ! - Copile ... ca să 
mă laşi în pace, află că sunt plătit cu 5 lei 
pe oră.
 - Tată, dacă te rog frumos, îmi dai şi mie 
2 lei ? Tatăl deveni chiar iritat. – Deci 
pentru asta ai vrut tu să afli ! Şterge-o 
repede la culcare, m-ai supărat. Copilul 
făcu ochii mari, apoi lăsă capul în piept şi 
se duse la culcare. Tatăl a avut însă timp 
să observe lacrimile mari şi expresia 
durerii de pe faţa sa. Dacă avea nevoie de 
bani ? Daca … ? Se duse încet în camera 
copilului şi puse pe marginea patului 2 lei. 
Copilul sări în sus, se uită la bani, apoi 
scoase de sub pernă încă 3 lei şi striga 
fericit : - Uite, acum am 5 lei !  -Aha, 
puştanule, ia zi repede, ce vrei să-ţi 
cumperi de mă şantajezi cu lacrimile tale ?
 -Tată, răspunse copilul oftând, îmi vinzi şi 
mie o oră din timpul tău ? 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii :

• ACAN = 1. Înşelătorul 2. Turburătorul, 
Aducător de nenorociri, Cel care întristează, 
Ispită. 3. Cercetare (contestaţie) 4. Vrăjitorul 
şerpilor. Un israelit (Iosua 7 : 1).
• ACAR = Supărare, Tristeţe, Cel care duce în 
nenorocire. O altă formă a numelui Acan (I 
Cronici 2 : 7). 
• ACBOR =  Şoarece, Omul – şoarece 2. Fugar 
3. Marginea fântânei. Un edomit (Geneza 36 : 
38 – 39, I Cronici 1 : 49).
• ACHELDAMA = Ogorul sau Porţiunea 
sângelui. Un ogor (Matei 27 : 3 - 10).

„ ... Dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice 
nelegiuire. Dacă zicem că n-am 
păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul 
Lui nu este în noi”. (I Ioan 1 : 9 - 10)
O tânără domnişoară s-a întors acasă într-o 
după-amiază. Avusese o zi grea, cu multe 
probleme şi acum era obosită şi supărată. 
Mama ei, femeie în vârstă, s-a grăbit să-i 
iasă în întâmpinare. S-au aşezat împreună la 
masă, dar, ca orice mamă, a văzut de îndată 
tristeţea din sufletul fetei şi a căutat să o 
liniştească.
– Mai lasă-mă în pace, mamă ! Crezi că 
toate se pot rezolva aşa, cu una, cu două ? 
Nici nu ştii despre ce-i vorba.
– Dar îmi poţi povesti – i-a răspuns, cu 
răbdare, mama. Poate te-aş putea ajuta …
– Cu ce să mă ajuţi, cu sfaturi ? M-am 
săturat de atâtea întrebări şi sfaturi. Lasă-
mă în pace ! – a mai strigat tânăra fată şi a 
plecat în grabă, trântind uşa.
Spre seară, după ce s-a mai liniştit, când şi-a 
dat seama de greşeala ei, de supărarea pe 
care i-o pricinuise cu siguranţă mamei, s-a 
întors. Acasă, însă, şi-a găsit mama 
aşteptând în fotoliul din faţa ferestrei, cu 
capul în piept, parcă ar fi adormit.
Dar ea murise ... murise de inimă chiar în 
după-amiaza aceea. Zadarnice au fost 
lacrimile ce au urmat, zadarnică a fost toată 
durerea fetei. Ultimele cuvinte pe care le 
auzise de la copilul ei fuseseră: „Lasă-mă în 
pace !” Mama murise fără ca ea să-i fi spus 
cât de mult o iubeşte, câtă nevoie are de 
prezenţa ei, de sfaturile ei, de dragostea ei – 
dragoste de mamă. 

• Dan. Nume cu veche tradiţie în 
onomastica românească, cunoscut şi folosit 
frecvent în toate regiunile ţării, Dán (fem. 
Dána) se bucură şi astăzi de o favoare 
deosebită ca prenume. În documentele Ţării 
Româneşti de până la 1500 sunt numite 
Dan nu mai puţin de 20 de persoane. Dan 
este folosit fie ca element primar ca în 
Daniel fie secundar ca în Bogdan. Originea 
numelui Biblic se află în exclamaţia Rachelei 
: „Domnul m-a judecat (dananni) ...”. 

Proverbe latine despre cunoaştere
• Omul se cunoaşte după prieteni.
• Hoţul îl cunoaşte pe hoţ – lupul pe lup.
• Cunoaşte-te pe tine însuţi !
• Nu vă încredeţi prea mult în aparenţe.
• Fericit este acela care s-a putut ridica la 
principiile lucrurilor.
• Dacă cunoşti pe unul, îi cunoşti pe toţi.
 (Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

Versetul s pt mânii ă ă
„Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat 
pricepere să cunoaştem pe Cel ce este  
adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este  
adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El  
este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică”.

(I Ioan 5 : 20)

Cartea veche  19.   Biserica iş   
intelectualii români  

Glasul trecutului.

Ioan Creang  pomene te cu pietateă ş  
de boierii români cari în anul 1857 
f ceau parte din divanul ad-hoc dină  
Moldova. Iat  ce zice iscusitulă  
povestitor :                                       
„În „Divanul ad-hoc” din Moldova, 
erau boieri de toat  mâna ; i maiă ş  
mari i mai mici, i mai b trâni i maiş ş ă ş  
tineri ; i mai înv a i i maiş ăţ ţ ş  
neînv a i, cum îi apucase timpul.ăţ ţ  
Între ace tia din urm  erau de aldeş ă  
b trânul Alecu For scu, poreclit iă ă ş  
Tololoiu, Grigore Cuza i al i câ iva deş ţ ţ  
alde ace tia care ... în toate s rb torileş ă ă  
ascultau cu evlavie slujba bisericească 
de la început pân  la sfâr it, cântândă ş  
si citind la stran  deavalma cu dasc liiă ă  
.... iar la zile mari, ca s  le ticnească ă 
veselia, împ r eau buc ica de pâineă ţ ăţ  
cu orfanii, cu v duvele i cu al iă ş ţ  
nevoia i, cum apucase din p rin i.ş ă ţ  
Atâta-i ajungea capul, atâta f ceau iă ş  
ei pe vremea lor .... bune inimi aveau.” 
În Biblie scrie : 
„S  nu p r sim adunarea noastr ,ă ă ă ă  
cum au unii obicei; ci s  ne îndemn mă ă  
unii pe al ii i cu atât mai mult, cu câtţ ş  
vede i c  ziua se apropieţ ă ”. (Evrei 10 : 
25)

 Povestiri cu tâlc  
„El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te 
face să întinereşti iarăşi ca vulturul." 
(Psalmul 103 : 5) Unul dintre creştinii, cu 
care s-a împlinit acest verset, a fost John 
Wesley (1703 - 1791). La vârsta de 71 de 
ani, Wesley scria : „Vederea îmi este bună 
şi nervii mai solizi decât la 30 de ani. 
Toate acestea sunt un dar de la 
Dumnezeu. EL mi-a dat, printre altele, 
puterea de a mă trezi la ora patru 
dimineaţa timp de cincizeci de ani şi de a fi 
în stare să predic la ora cinci dimineaţa, 
practica pe care eu o socotesc dintre cele 
mai salvatoare pentru trup si suflet". El 
ducea o viata extrem de sobra. La el izbea 
extraordinara lui seninatate, aproape 
copilareasca, in intelepciunea si in grija lui 
Dumnezeu. "Zece mii de griji, spunea el, 
ma nelinistesc tot atat de putin ca zece mii 
de peri de pe capul meu. Le cunosc, ma 
gandesc la ele, fac un subict de rugaciune 
din ele; dar nu ma chinui cu ele." 
 (Rubrici preluate de pe : www.tanarcrestin.net şi 
http://adevarurilevietii.net)


