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duhul lumii, ci Duhul lui Dumnezeu, ca
să putem cunoaşte lucrurile pe care ni
le-a dat Dumnezeu prin harul Său.” Iată:
începând din Eden, oamenii au dorit să
cunoască, apoi au recunoscut importanţa
cunoaşterii ca mijloc de propăşire, de îmbunătăţire a vieţii lor; stau dovezi scrise
în cărţi ori dăltuite în piatră cum este îndemnul: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” pe
frontispiciul templului oracolelor din
Delfi. Câţi l-au şi aplicat, e altă temă. Savantul Erwin Schrödinger, fizician laureat Nobel, afirma în 1967 în „Spirit şi
Materie”: „Ştiinţa noastră se bazează pe
obiectivare, iar prin aceasta a pierdut
posibilitatea unei înţelegeri adecvate a
Subiectului Cunoaşterii, a Spiritului.”
În lumea decăzută, stăpânită de Satan,
cunoaşterea ştiinţifică este un fenomen
progresiv din ce în ce mai specializat şi,
inevitabil, mai puţin accessibil maselor,
fiind - precum a fost dintotdeauna - puterea celor puţini care aveau informaţia.
Azi, ştiinţa a ajuns să reconsidere conştiinţa ca fiind emanaţia exclusivă a creierului. Creierul nostru e ca un aisberg:
are o parte vizibilă, conştientă de sine, şi
una mult mai mare, care lucrează în subconştient îndeplinind rutine programate
automat. El procesează toate informaţiile
pe care le primeşte pe calea conştienă,
prin învăţare, dar şi tot ce şi-a cules singur prin simţuri şi a recepţionat prin rezonanţă din jurul nostru. Gândul asupra
căruia stăruim, prin atenţie, admiraţie, şi
concentrare, va fi asumat de creier ca să-i
amplifice semnalul electric şi să-l direcţioneze până la nivel ADN, procesul capătă semnificaţia de înţelegere, de acceptare, iar ca efect modificarea nivelului
frecvenţei proprii fiinţei, în general. Cu
această frecvenţă a emanaţiei proprii,
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fiinţa participă la reconfigurarea conştiinţei cuantice sociale, în mediul său.
De aceea se spune că gândul este ca un
bumerang: îl emiţi şi în timp revine la
tine cu o forţă mai mare. Cunoaşterea
este un proces. Începe cu informaţia care
deschide mintea oferind alternative;
continuă prin alegere, opţiune echivalentă cu acceptare; la acest nivel se declanşează funcţia glandei pituitare responsabilă de secreţia hormonului... credinţei,
care conduce la materializarea soluţiei
prin acţiune. Uauu!!! Ce descoperire!!!???
Este ceva ce nu ştiam? Da, nu ştiam cu
precizie din câte foi e plăcinta, dar noi am
primit-o cadou. Nemeritat! „Secretul” este la dispoziţia oamenilor de mai bine de
2017 ani. Dumnezeu Însuşi, Creatorul
acestei atât de minunat înzestrate făpturi,
coroana creţiei Sale, a coborât printre oameni şi ne-a dat Calea, Adevărul şi Viaţa.
S-a dat pe Sine ca preţ de răscumpărare
a omenirii întregi din întunericul morţii.
Cunoaşterea este în creştere cvasiexplozivă. Întrebarea este: ce fel de credinţe
se materializează prin noi care ne declarăm creştini? Ieşim noi în stradă, în
pieţe, în locuri unde oamenii se adună
pentru ceva, unde aşteaptă ceva (un autobus, un tren, culoarea verde la semafor), să le spunem, să-i chemăm, să le
oferim o floare, un fruct, o bomboană,
însoţite de un fluturaş un verset de încurajare, de trezire, de o invitaţie? Încă nu,
dar cu... puţină credinţă putem experimenta; cu mai multă putem schimba multe...
Să fim uniţi în post, rugăciune şi veghe
pentru biruinţa vieţii în acţiunea de pichetare planificată la spital.
Doamne, ajută pentru slava şi lauda Numelui Tău! Amin.
Irina Gherghel
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Căci Domnul dă înţelepciune; din
gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
El dă izbândă celor fără prihană, dă
un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
(Proverbe 2:6-7)

REŢETA
SUCCESULUI
Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi
n-am prins nimic; dar, la cuvântul
Tău, voi arunca mrejele!”
(Luca 5:5)
După o noapte epuizantă de trudă şi
dezamăgire, nimeni nu îl putea convinge
pe Petru să facă o ultimă încercare pentru a deveni protagonistul unei capturi
impresionante la care visează orice

pescar. Nimeni în afara lui Isus Cristos.
Circumspect şi neştiutor la vremea aceea, totuşi Petru a decis că la cuvântul
Domnului merită să mai facă încă o încercare.
Hotărârea de a acţiona la porunca lui
Cristos a făcut din evenimentul acela o
pagină de istorie şi a însemnat începutul
unei vieţi de credinţă cu totul extraordinare a marelui apostol, care în momentele acelea era un simplu pescar.
Cei mai mulţi oameni aleargă o viaţă
întreagă după succes şi chiar dacă nu îl
numesc aşa, acţiunile lor sunt întreprinse
cu gândul că vor reuşi în ceea ce şi-au
propus iar efortul intens şi resursele
cheltuite le vor aduce satisfacţia atât de
dorită.
Rezultatul nu va fi nici pe departe cel
aşteptat, dimpotrivă, vor fi prezente din
plin dezamăgirea, frustrarea şi nefericirea.
Adevărul este că fără Cristos, fără o
viaţă trăită sub călăuzirea Cuvântu-

lui Său şi în ascultare de El, toate demersurile, acţiunile şi încercările noastre de a întâlni binecuvântarea şi succesul, vor sta departe de noi. În schimb
ne vor fi tovarăşi truda, insatisfacţia,
amărăciunea şi falimentul.
Cum ar fi să ne oprim din nebunia deciziilor şi acţiunilor fără Dumnezeu, să
pricepem că acestea ne conduc spre ruină şi să-i spunem Domnului că vrem
din toată inima să ne construim viaţa
călăuziţi numai de El?
De fapt, tocmai viaţa trăită în ascultare
de Domnul este o viaţă de succes, fără
să mai punem la socoteală rezultatele şi
avantajale unei asemenea alegeri, pen-

tru că din perspectiva lui Dumnezeu,
succesul se măsoară în nivelul de dependenţă pe care decidem să-l avem
faţă de El.
Din acest motiv, omul care s-a
săturat să tot aplice spre nenorocirea
lui reţetele personale de succes, îşi va
îndrepta inima cu credinţă spre Domnul,
îi va asculta invitaţia blândă şi îşi va supune viaţa alegând să trăiască în dependenţă totală de Singurul care poate asigura succes şi binecuvântare în termenii
Lui.
pastor Daniel Chereji

“DOMNUL E MULT MAI MARE DECÂT PROBLEMA MEA”
În viața de zi cu zi, întâmpinăm probleeste să ne rugăm și să credem că El poate
me: fie la școală, fie la serviciu, fie în
să rezolve acea problemă.
familie; probleme mici sau mari. BineRecent, am avut un studiu la tineret desînțeles, fiecare vârstă își are „problepre cum să facem față problemelor. Am
mele„ ei, dar asta nu înseamnă că totul
înțeles atunci că problemele se pot reeste pierdut sau că nu mai este nimic de
zolva foarte ușor cu ajutorul Domnului
făcut. Mereu există câte o soluție pentru
și, mai mult de atât, am înțeles că fiecare
fiecare problemă. Una dintre soluții, și
lucru pe care Dumnezeu ni-l aduce în
cea mai bună, este rugăciunea. Trebuie
viață, va lucra până la urmă spre un bine
să Îi cerem Domnului ajutorul, deoarece
final al nostru, pentru că acela este parte
El îngăduie în viața noastră felurite îndin planul Lui măreț pentru noi.
cercări, pentru a vedea cât de puternică
Fie ca Dumnezeu să ne ajute să facem
ne este credința în El. Tocmai în cele mai
față oricărui fel de problemă și să ne ajugrele momente ne testează credința. Fiete să ne încredem în El pe deplin. Amin!
care încercare sau problemă este pusă în
viața noastră cu un anumit scop, numai
Amalia Matei
de El știut. Ceea ce trebuie noi să facem

„...plângeţi cu cei ce plâng.” (Romani 12:15b)
Domnul să aducă mângâiere, pace, liniște sufletească
și să întărească familia Zaneni în această încercare prin
care trece.
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SMERENIA ȘI CURĂȚIA
Smerenia și curația sunt podoabele care înfrumusețează sufletul și îl fac placut
lui Dumnezeu. De asemenea, smerenia
și curația prefac omul într-un prunc nevinovat. Câtă nevinovăție și gingășie este
într-un prunc! Și ce urât și respingător
este omul mândru și viclean. Unde sunt
prezente mândria, fațărnicia și viclenia,
acolo sigur nu vei găsi adevăr, credință
și dragoste: „ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.” (1 Timotei 3:9).
Copiii sunt simbolul curăției. În inima
lor nu găsesti viclenie.
„În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al
cerului şi al pământului, pentru că ai
ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi
pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.”
(Matei 11:25)
Nicăieri nu se arată mai limpede chipul
și lucrarea lui Dumnezeu ca în inimile
smerite și blânde, ca în ființele care au
devenit ca pruncii. Lor le este încredințaCONŞTIINŢA CUANTICĂ
Deoarece încă din adolescenţă am avut un
interes relativ constant, uşor nostalgic, faţă
de domeniul cuantic, adică acele structuri
şi fenomene care se petrec în universul
atomic şi subatomic ascuns vederii normale a ochiului fizic, când m-am întîlnit în
librărie cu acest titlu, n-am ezitat; iar acum
nu mă pot abţine să vă împărtăşesc câteva
gânduri puse sub imperativul biblic al
Căpeteniei şi Desăvârşirii credinţei noastre
- Domnul Isus Cristos: „Să nu vă potriviţi
chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută şi desăvârşită. Daţi tuturor ce
sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţii birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama... cinstea, nu de frica pedepsei ci din îndemnul
cugetului. Iubeşte pe aproapele tău ca pe
tine însuţi. Mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială, îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi, sprijiniţi pe cei slabi, fiţi răbdători cu

tă frumusețea Adevărului și lumina cerului. Cei smeriți sunt ca firișoarele de
iarbă, ca floricelele nebăgate în seamă,
dar pământul se întinde sub picioarele
lor.
Ei nu se împotrivesc Cuvântului lui
Dumnezeu, ci îl primesc cu bucurie și
teamă ascultătoare: ”Cei simpli ascultă
Cuvântul de la început, îl pun în practică
și dobândesc de la Dumnezeu har. Dar
cei înțelepți care se ocupă cu cercetări
subtile, fug de luptă și nu înaintează ci
rămân în urmă.” (Sf. Macarie cel Mare).
Pruncii se hrănesc cu pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, întelepții însă filozofează.
Celor întelepți în fața lumii, Cuvântul
le spune: ”Jos de pe înalțimea pe care
stați în închipuirea voastră; fiți simpli ca
niște copii și veți pătrunde în palatele
mântuirii și adevarului”!
Ema Pop
toţi. Nimeni să nu întoarcă rău pentru
rău,ci căutaţi să faceţi totdeauna ce este
bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.
Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă
neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu stingeţi Duhul. Nu
dispreţuiţi proorociile, ci cercetaţi toate
lucrurile şi păstraţi ce este bun. Dar,după
cum este scris: "Lucruri, pe care ochiul
nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu
pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său.
Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În
adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului,
care este în el? Tot aşa nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de
Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit
continuare în pagina 4
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