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c u v â n t - î n a i n t e

Așa după cum știți, viața este o călătorie. Dacă 
este o experiență extraodinară sau total lipsită de 

entuziasm se datorează lucrurilor care ne preocupă pe 
par cursul acestei călătorii. Lucrurile care ne atrag atenția, 
tot ele puțin mai încolo ne modelează și ne determină 
destinația. 

Alegerile pe care le facem în viață sunt extraordinar de 
importante. Ele nu doar că influenţează întreaga noastră 
ființă și perspectiva viitorului nostru, ci inclusiv familia 
și cercul nostru de prieteni. În această direcție, cartea  
În cău tarea înțelepciunii se dorește a fi un îndrumător care 
are rolul de-a ne ajuta să devenim un pic mai înțelepți în 
deci ziile pe care trebuie să le luăm pe parcursul întregii vieți. 

Memorând, meditând și aplicând sfaturile din materia-
lul de față, viața noastră va deveni puțin mai bună; asta 
înseamnă ca semenii noștri vor fi binecuvântați, la rândul 
lor, de înțelepciunea noastră acumulată pe parcursul 
acestui material. 

Ce poate fi mai extraordinar decât să fii înconjurat de 
oameni înțelepți care gândesc înainte de-a vorbi și vor-
besc după ce gândesc! Fii tu însuți un astfel de om!



D�pre 
Dumnezeu

Numai Dumnezeu poate
 vindeca sufletele noastre.

~ Ioan Gură de Aur
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Despre Dumnezeu

A-I mulțumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic  
pe mare nu este ceva deosebit, a-I mulțumi însă când 
este furtună, atunci se arată adevărata recunoștință.  

~ Ioan Gură de Aur

A-L numi pe Dumnezeu nu este nimic altceva decât  
a arăta prin cuvinte unele din însușirile Sale. ~ Origen

Am avut revelația că, în afară de Dumnezeu, nu există 
adevăr. ~ Petre Ţuțea

Atunci când oamenii ne doboară, Dumnezeu este Cel 
care ne ridică. ~ Înțelepciune populară

Atunci când soluția este simplă, Dumnezeu îți răspunde. 

~ Albert Einstein

Avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu 
nu poate fi găsit în zgomot și agitație. ~ Maica Tereza

Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în 
jurul nostru. ~ Paulo Coelho

Ce este un ateu? un om sărac pe de-a-ntregul, care  
nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. ~ Stama Mădălina

Dacă Dumnezeu ar fi fost atât de mic pentru a fi înţeles, 
El n-ar mai fi fost atât de mare pentru a I se aduce 
închinare. ~ Evelzn Underhill 
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În căutarea ÎnŢelepciunii

Chiar dacă noi ne îndepărtăm de Dumnezeu, 
Dumnezeu rămâne aproape de noi. ~ Ioan Gură de Aur

Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui.  
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.  

~ C.S. Lewis

Dacă Dumnezeu n-ar exista, ar fi necesar să-L inventăm. 

~ Voltaire

Dacă Dumnezeu nu există, totul e permis.  

~ Feodor Mihailovici Dostoievski

Doamne, mă regăsesc pierzându-mă în Tine.  

~ Valeriu Butulescu

Dumnezeu a făcut lumea suficient de bogată pentru  
a hrăni și îmbrăca toți oamenii. ~ Maica Tereza

Dumnezeu este al tuturor. ~ Sfântul Ioan Scărarul

Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal rațional 
și vorbitor, care vine de nicăieri și se îndreaptă spre 
nicăieri. ~ Petre Ţuțea

Dumnezeu este dragoste. ~ Biblia

Nu pot crede că același Dumnezeu care ne-a înzestrat  
cu simț, rațiune și intelect a făcut asta cu scopul ca noi 
să uităm să le folosim. ~ Galileo Galilei


