
comportament sau mod de înţelegere diferit a anumitor aspecte din lucrare, 
simpatizarea preferenţială şi vizibilă a unor lucrători, sunt atitudini care pot 

contribui decisiv la erodarea a ceea ce numim părtăşie creştină. 
CUNOAŞTEREA Cuvântului lui Dumnezeu însoţită de decizia de a aplica 
ceea ce cunoşti asociată cu AJUTORUL Lui, pot fi o garanţie sigură privind 
calitatea sănătoasă, pe baze biblice a relaţiilor interpersonale din biserici. În 

aceste condiţii „bunul simţ” devine o virtute creştină, născută din ascultarea de 
Dumnezeu şi spre folosul altora. 

Poate că şi acesta este unul dintre elementele care contribuie la dezlegarea                                     
misterului… iertării!(www.știricrestine.ro) 

COLOREAZĂ ȘI DESCOPERĂ REFERINȚA BIBLICĂ!(PENTRU 
COPII) 
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 Editorial. În aşteptarea Cincizecimii, II 
  
 Şi azi, dacă cei care-L cunosc pe Domnul Isus şi-ar nota experienţele cu EL, 
(inclusiv pe Internet), s-ar putea face mai uşor diferenţa dintre cuvinte şi vorbe. Dar 
sunt prea puţini aceia care-şi fac timp să scrie despre intervenţiile DOMNULUI din 
viaţa lor. Aşa a fost atunci, aşa este şi azi. Întrebarea este : De ce ? Pentrucă, pentru 
acest fel de oameni, minunile Lui fac parte din cotidian.  
 Pentru ei, neobişnuit înseamnă altceva. Zi neobişnuită este ziua în care nu s-a 
întâmplat ceva deosebit. Aceasta este realitatea cuvintelor : „Şi iată că EU sunt cu voi 
în toate zilele ...”. (Evanghelia după Matei 28 : 20 ). Se poate ca în vreo zi din viaţa 
LUI să nu se fi întâmplat ceva deosebit ? 
 Există atât de puţină inspiraţie spirituală din cauză că oamenii nu mai inspiră 
atât de adânc încât să-şi ia aer din Cer. Lipsa cuvintelor Lui nu se datorează răpirii 
Cuvântului la cer, deşi DOMNUL a avut parte de Înălţarea le Cer, dar EL a trimis pe 
CINEVA în locul LUI. Pe CEL care este sursa inspiraţiei divine, pe DUHUL SFÂNT, 
(I Petru 1 : 21, Evrei 3 : 7...).  
 EL este încă printre noi şi fiind CEL care a insuflat Cuvântul scris, respirarea 
LUI ne poate insufla şi nouă aerul cerului. 
 Dar aceasta cere timp petrecut cu EL zilnic. Timp pe care omul modern tot 
mai puţin i-L oferă. De fapt, tot mai puţin şi-l oferă. Tot mai puţină valoare are Cerul 
pentru noi ... pe zi ce trece.   
 Devalorizarea Cerului se produce în concomitent cu creşterea cunoştinţei 
spirituale şi a scăderii trăirii pe măsura cunoştinţelor acumulate. Există o mare 
cantitate de mesaje audio, video, scrise ... şi totuşi, privind pe ansamblu, oamenii nu 
sunt mai sfinţi decât predecesorii lor, care poate că nici nu au visat la aşa ceva ...  
(Continuare în numărul viitor). 

• Şi astăzi, (de la orele 16,30) se va  
ţine cateheza ! Botezul în apă, se va 
oficia, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
data de 14 Iunie 2015, (dimineaţa) ! 

 

                        Anunturi :  
• Joi, 21 Mai 2015 ne amintim de Înălţarea Domnului.

• Vineri, (22 Mai 2015), de la orele 18,00), cu  
ajutorul lui Dumnezeu, este Seara de rugăciune !
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi 
 C-D, Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, 
N, O iar Sâmbătă de la litera P - Z. Duminica  
(dimineaţa) toţi cei ce pot. Binecuvântarea  
Domnului să fie peste toţi !  



De-ale copiilor ...                                Povestiri cu tâlc  

 

Preluat de pe www.tanarcrestin.net 

Meditația zilei. Studii Biblice pe www.cezareea.ro 
 

CREȘTINII ȘI BUNUL SIMȚ 
„Bunul simţ”, iată un termen des folosit în 
viaţa cotidiană. Oamenii, în diferite 
împrejurări apelează cel puţin teoretic la 
folosirea termenului, iar alţii pretind că ar 
fi chiar posesori ai acestei stări. Nu există 
o definiţie exactă şi cuprinzătoare a 
„bunului simţ”, însă cugetările despre 
această calitate abundă din plin. La prima 
vedere se poate spune că „bunul simţ” 
reprezintă capacitatea omului, bazată pe 
viaţa cotidiană de a judeca şi de a aprecia just oamenii, lucrurile şi 
evenimentele în scopul de a trăi viaţa frumos fără a pricinui suferinţa sau 
disconfort semenului de relaţionare. Cu alte cuvinte înseamnă atitudinea de a 
respecta nişte reguli de convieţuire bazate pe principiul „ceea ce ţie nu-ţi place, 
altuia nu-I face”. Bazat pe acest mod de gândire, se poate afirma că „bunul 
simţ” este o măsură a bunei creşteri, a bunei cuviinţe a respectului pentru cei 
din jur. Aşadar trebuie să existe un bun simţ în orice civilizaţie. „Bunul simţ” 
nu este un instant, nu este dat de undeva şi nu este dobândit nici măcar ereditar. 
„Bunul simţ” se învaţă, iar responsabilă pentru deprinderea lui este chiar 
persoana în cauză. Evident, acest lucru depinde de educaţia primită în familie 
iar mai apoi de cultivarea progresivă în sistemul de învăţământ. Realitatea 
demonstrează însă că educaţia primită nu constituie neapărat o garanţie sigură 
că o persoană va face bine în momentele de provocare. Apostolul Pavel, 
adresându-se Bisericii din Roma, face o precizare foarte clară privind 
conceptul care trebuie să stea la baza relaţiilor frăteşti într-o comunitatea 
creştină: procesul pocăinţei sau naşterea din nou implică printre altele, 
cultivarea modestiei şi altruismului, elemente care contribuie decisiv la 
formarea unui adevărat bun simţ. „Prin harul care mi-a fost dat eu spun 
fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine ci 
să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsură de credinţă pe care a 
împărţit-o Dumnezeu fiecăruia” Rom.12; 3-8. Parafrazând afirmaţia 
Apostolului Pavel se poate spune că „bunul simţ” este o frumoasă formă de 
manifestare a lui Dumnezeu prin oameni dar şi o atitudine sublimă de 
relaţionare bazată pe respect profund a omului cu Dumnezeu şi implicit cu 
semenii lui. Uneori avem probleme în biserici pentru că nu există acest „bun 
simţ” şi asta face că lucrurile să nu meargă bine. Unii îşi asumă roluri, pretenţii 
sau poziţii care nu sunt pe măsură darului lor. Subestimarea sau 
supraaprecierea extremă a unor persoane în baza diferenţelor de ordin social, 
pregătire școlară, nivel de cunoştinţe în diferite planuri, obiceiuri,( pag 4) 

• Ce sunt buruienile ? Buruienile sunt  
nişte plante folositoare doar lor. (12 ani)  
• De ce da dirijorul din mâini, cu un băţ,  
când dirijează ? Dirijorul dă din mâini,  
ca să arate ducerea sunetului ... 
•  Unchiule am visat azi-noapte că mi-ai  
dat 20.000 de lei. - Bine, pentru că ai fost 
cuminte poţi să-i păstrezi ! 
• Eşti obosită, mămico?, o întreabă fetiţa 
care o însoţea pe mama atunci când  
venea de la piaţă cu sacoşele pline. - Da, 
dragă ! -Atunci duc eu sacoşele dar  
ia-mă în braţe ! 

 

•  Despre un rege bavarez, vânător pasionat,  
se spune că s-a rătăcit cu prilejul unei vânători. 
Flămând şi obosit, a ajuns la casa unui ţăran.  
Regele nu şi-a spus numele, pentru a afla ce fel 
de supuşi are. Regele a fost primit foarte rece.  
Ţăranul i-a spus pe faţă că nu are lipsă de  
astfel de „vagabonzi". A doua zi, întorcându-se 
la palat, regele şi-a pus toate podoabele sale  
regeşti şi a trimis după ţăranul care îl primise  
cu răceală. Condus în faţa tronului, regele l-a  
întrebat: „Mă cunoşti?" Ţăranul a rămas uluit  
şi ruşinat. Călătorul, pe care îl primise cu atâta 
răceală, era regele ! 
 

• Un grup de doctori a fost întrebat în legătură cu emoţiile care produc cele mai 
multe boli. Răspunsul lor a fost: "mânia şi refuzul de a ierta", pentru că, în timp 
acestea eliberează toxine letale în organism. De aceea Pavel a scris: „Mâniaţi-vă 
şi nu păcătuiţi”. Să n-apună soarele peste mânia voastră...” (Ef. 4:26) Dacă vei fi 
tratat rău, ce ar trebui să faci ? Urmează aceşti patru paşi : 
 1) Confruntă; există momente, locuri şi modalităţi adecvate de a face 
acest lucru. Înainte de a trece la acţiune, roagă-te şi cere-i lui Dumnezeu să-ţi 
călăuzească gândurile şi cuvintele. Apoi mărturiseşte lucrurile care-ţi apasă 
sufletul, pe un ton calm, lipsit de accente critice. Apoi, lasă totul în seama lui 
Dumnezeu; El va face o treabă mai bună decât tine în a schimba lucrurile; 
 2) Eliberează; nu numai că Dumnezeu ne cere să ne iertăm unii pe alţii, 
dar totodată, ne dă şi harul de a face asta. Chiar dacă o persoană iese de sub 
pedeapsa ta, nu înseamnă că a ieşit şi de sub a lui Dumnezeu. El va trata 
persoana respectivă în mod corespunzător caracterului Său, obţinând rezultatele 
scontate - lucru pe care tu nu-l poţi face. 
 3) Aminteşte-ţi frecvenţa cu care te iartă Dumnezeu; Pavel a scris: 
"Iertaţi... precum v-a iertat şi Domnul..." Când eşti tentat să-ţi lingi rănile sau să 
loveşti înapoi, aminteşte-ţi preţul plătit de Isus pentru păcatele tale. Privind 
lucrurile din această perspectivă, vei putea ierta pe oricine. 
 4) Roagă-te pentru ofensator. A ierta înseamnă a refuza să-i permiţi celui 
ce te-a rănit să mai facă acest lucru. Dumnezeu a spus:"... rugaţi-vă pentru cei ce 
vă asupresc şi vă prigonesc..." (Matei, 5:44) Dacă nu arăţi milă, viaţa devine un 
cerc al resentimentelor şi răzbunărilor. Însă umblând în iubire, vei experimenta 
libertatea. 


