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în noi pofta după El, însă este important să ascultăm şi să ne potolim
această foame, hrănindu-ne cu El şi
cu Cuvântul Său.
Când ne pocăim şi credem în Cristos, înseamnă că noi am acceptat înţelepciunea lui Dumnezeu ca să locuiască în noi. Isus Cristos a fost făcut de
Dumnezeu Tatăl să fie pentru noi, înţelepciune. Şi voi, prin El, sunteţi în
Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune…(1 Corinteni 1:30)
Astfel că cine nu îl are pe Cristos, să
strige după El şi să-L dobândească, iar
cei care au făcut acest lucru, să dorească
să se hrănească în continuare cu El, înţelegând că în Cristos locuieşte toată
plinătatea Dumnezeirii şi că în El avem
totul, în mod deplin, avem viitor şi nădejde, nu numai pentru viaţa de aici, ci
pentru veşnicie.
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este să mâncăm miere pentru fortificarea trupului şi, de asemenea, să ne
hrănim cu înţelepciune în vederea maturizării spirituale şi a creşterii în asemănare cu Domnul.
Desigur, când se referă la înţelepciune,
Cuvântul lui Dumnezeu nu are în vedere
simpla acumulare de cunoştinţe şi nici
nu vorbeşte despre ea în termeni generali. În limbajul Scripturii, înţelepciunea
este legată întotdeauna de cunoaşterea
lui Dumnezeu, a Cuvântului Său şi mai
ales a Persoanei Sale. Ba chiar în cuprinsul cărţii Proverbelor, înţelepciunea
este la un moment dat personificată,
identificată cu persoana Domnului Însuşi.
În timp ce oamenii sunt flămânzi după
lucruri mărunte din lumea de aici şi
preţuiesc o înţelepciune deşartă, Dumnezeu ne cheamă să avem poftă după
cunoaşterea Lui şi după dorinţa de a fi
plini de voia Sa, astfel încât să dobândim un caracter asemănător cu al Său.
Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu stârneşte
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji
„Orânduirile Domnului sunt fără
prihană şi înveselesc inima; poruncile
Domnului sunt curate şi luminează
ochii. Frica de Domnul este curată şi
ţine pe vecie; judecăţile Domnului
sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele
sunt mai de preţ decât aurul, decât
mult aur curat; sunt mai dulci decât
mierea, decât picurul din faguri.”
(Psalmi 19:8-10)

pastor Daniel Chereji

Anunțuri

Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare.
„Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă; căci
Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti
totdeauna nădejdea mea!”
(Psalmi 25:5)

POFTĂ DE
MIERE
Fiule, mănâncă miere, căci este
bună, şi fagurele de miere este dulce
pentru cerul gurii tale. Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul
tău: dacă o vei găsi, ai un viitor şi nu ţi
se va tăia nădejdea. – (Proverbe 24:1314)

Despre proprietăţile extraordinare pe
care le are mierea de albine şi beneficiile
aduse organismului, nu se vorbeşte niciodată prea mult.
Când Solomon vrea să-i încurajeze pe
oameni să caute înţelepciunea, el o asociază cu mâncatul de miere. Mierea este
un aliment atât de complex, încât, probabil, nici nu mai există vreun aliment
care să-i egaleze performanţele.
În acelaşi fel în care consumul de
miere aduce beneficii multiple organismului, căutarea şi dobândirea înţelepciunii este bună şi folositoare sufletelor
noastre. Sfatul Scripturii
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