Caleidoscop
Întrebare personalã:
Primeºti rãspuns la
rugãciunile pe care le înalþi
înaintea lui Dumnezeu?

Despre RUGÃCIUNE
 „Rugaþi-vã pentru pacea Ierusalimului!
Cei ce te iubesc, sã se bucure de odihnã.”
(Psalmul 122.6)
 „Vegheaþi, deci, în tot timpul, ºi rugaþi-vã,
ca sã aveþi putere sã scãpaþi de toate lucrurile
acestea, care se vor întâmpla, ºi sã staþi în picioare
înaintea Fiului omului.”
(Luca 21.36)
 „Rugaþi-vã neîncetat.”
(1 Tes. 5.17)
 „Mãrturisiþi-vã unii altora pãcatele, ºi
rugaþi-vã unii pentru alþii, ca sã fiþi vindecaþi.
Mare putere are rugãciunea fierbinte a celui
neprihãnit.”
(Iacov 5.16)
 Nu ºtim cele ce ne sunt de folos ºi cerem
cele ce nu ne sunt de folos, de aceea trebuie sã
spunem: „Doamne, alege Tu pentru mine!”
IOAN GURÃ DE AUR
 Nimic nu ajutã mai mult lucrãrii ca
rugãciunea; ºi, pentru a câºtiga bunãvoinþa lui
Dumnezeu, nimic nu e mai de folos ca ea.
MARCU ASCETUL

Completaþi versetul
El ia ............... la rugãciunea
......................., ºi nu-i nesocoteºte
.........................

Test din Coloseni
1. Pentru ca un creºtin sã se poarte într-un
chip vrednic de Dumnezeu, el trebuie: A. sã cearã
consiliere de la un psiholog creºtin; B. sã-ºi aþinteascã privirea asupra prezbiterilor ºi sã le
urmeze exemplul; C. sã se umple cu cunoºtinþa
voii lui Dumnezeu în orice înþelepciune ºi pricepere duhovniceascã. (1:9,10)
2. Dumnezeu i-a izbãvit pe creºtini de sub
puterea Întunericului ºi i-a strãmutat: A. în
Împãrãþia papalitãþii; B. în Împãrãþia Fiului
dragostei Sale; C. în Împãrãþia Pãcii de o mie
de ani. (1:13)
3. Cum se obþine iertarea pãcatelor noastre?
A. Prin apelul la sângele Fiului; B. Prin multe
penitenþe; C.
Prin purgatoriu. (1:14)
4. Cine este
chipul Dumnezeului celui nevãzut? A. Avraam;
B. Viþelul de
aur; C. Isus
Domnul. (1:15)

Rugãciunea
are efecte
benefice
asupra
creierului!

E

chipa departamentului de sãnãtate mentalã a publicaþiei NewsMax a
vrut sã ºtie adevãrul despre rugãciune. Poate ºtiinþa modernã sã explice
rugãciunea? Are efecte rugãciunea asupra creierul? Dacã da, ce beneficii poate
oferi rugãciunea oamenilor, din punct de vedere fizic, mental sau emoþional?
Pentru aceasta, Travis Davis, editorul Raportului pentru sãnãtate mentalã
a apelat la studii fãcute de medici specialiºti ºi de oameni de ºtiinþã cu scopul de
a înþelege posibilele beneficii ale rugãciunii. Rezultatele au fost surprinzãtoare ºi
au fost publicate în douã rapoarte.
Neurologul Andrew Newberg, unul dintre fondatorii neuroteologiei domeniu care se ocupa cu studierea medicalã ºtiinþificã a relaþiei dintre creierul
uman ºi fenomenul spiritual, a condus în ultimii zece ani mai multe studii bazate
pe tomografii computerizate speciale asupra a diferiþi subiecþi practicanþi de
religie - incluzând cãlugãri franciscani, budiºti, dar ºi credincioºi penticostali
care vorbeau în limbi. Într-unul dintre aceste teste asupra penticostalilor, Newberg
a fost uimit sã constate cã una dintre asistentele sale de laborator a început sã
cânte ºi sã vorbeascã în limbi! (http://salon.com/2006/09/20/newberg/)
Rezultatele studiilor sale aratã cum rugãciunea acþioneazã asupra a patru zone
diferite ale creierului uman: lobul frontal, cortexul cingulat anterior, lobul parietal
ºi sistemul limbic. Astfel, circa 15 minute rezervate rugãciunii în fiecare zi pot ajuta
la prevenirea pierderilor de memorie sau a tulburãrilor mentale ºi chiar a demenþei
sau a bolii Alzheimer. În plus, rugãciunea zilnicã aduce 47 beneficii dovedite
ºtiinþific, inclusiv ameliorarea durerii, reducerea riscului de deces din cauza atacului
de cord, scãderea posibilitãþii apariþiei unui accident vascular cerebral, a anxietãþii
sau a depresiei, îmbunãtãþirea imunitãþii ºi multe altele.
Potrivit lui Travis Davis, editor al Health Newsmax Publisher, studiile nu
promoveazã nicio religie, dar aruncã o luminã nouã asupra rugãciunii, o disciplinã
spiritualã pe care trei din patru americani o practicã în mod regulat – fapt ignorat
de cea mai mare parte a mass-mediei seculare. ªi 61% dintre români declarã cã
se roagã sau mediteazã la lucruri spirituale zilnic, procentul crescând la 93 % în
cazul neoprotestanþilor!
Creºtinii ar fi trebuit sã ºtie despre beneficiile rugãciunii ºi ale cunoaºterii lui
Dumnezeu, revelate de apostolul Pavel celor din Colose: „De aceea ºi noi, din
ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetãm sã ne rugãm pentru voi, ºi sã cerem
sã vã umpleþi de cunoºtinþa voiei Lui, în orice fel de înþelepciune ºi pricepere
duhovniceascã; pentru ca astfel sã vã purtaþi într-un chip vrednic de Domnul, ca
sã-I fiþi plãcuþi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, ºi crescând
în cunoºtinþa lui Dumnezeu: întãriþi, cu toatã puterea, potrivit cu tãria slavei Lui,
pentru orice rãbdare ºi îndelungã rãbdare, cu bucurie, mulþumind Tatãlui, care v-a
învrednicit sã aveþi parte de moºtenirea sfinþilor, în luminã.” (Col. 1.9-12)
D.P.

5. Hristos este cel întâi nãscut din toatã zidirea. Prin El au fost
fãcute toate lucrurile. Ca sã aibã întâietatea în toate lucrurile, el
trebuia sã mai fie ºi: A.întâiul nãscut dintre cei morþi; B.primul
om aºezat pe scaunul de domnie ceresc; C.primul om umblând
pe valurile mãrii. (1:18)
6. Lucrurile care sunt în ceruri ºi pe pãmânt, cele vãzute ºi cele
nevãzute, au fost fãcute pentru: A. Isus; B. oameni; C. îngeri. (1:16)
7. Omul adamic se manifestã ca un vrãjmaº al lui Dumnezeu
prin: A. ocultism; B. egoism; C. prin gândurile ºi faptele sale. (1:21)
8. Epistola cãtre Coloseni conþine o afirmaþie foarte cunoscutã:
„Hristos în voi, nãdejdea slavei”. (1:27) Ce semnificaþie are ea?
A. Dacã-l primim în inimã pe Hristos, semenii ne vor proslãvi;
B. Cine l-a primit pe Hristos are dreptul sã se proslãveascã; C.
Cine are pe Hristos în viaþa lui, va fi proslãvit de Tatãl. (Rom. 2:29)
Cuvântul Adevãrului
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