Ianuarie
şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe
ţărmul mării. Înţelepciunea lui Solo
mon întrecea înţelepciunea tuturor
fiilor răsăritului şi toată înţelepciunea
egiptenilor. El era mai înţelept decât
orice om, mai mult decât Etan, ezrahi.tul,
mai mult decât Hemnn, Calcol şi Darda,
fiii lui Mahol; şi faima lui se răspân
dise printre toate neamurile dimprejur.
A rostit trei mii de pilde şi a alcătuit
o mie cinci cântări. A vorbit despre
copaci, de la cedrul din Liban până
la isopul care creşte pe zid, a vorbit
de asemenea despre dobitoace, despre
păsări, despre târâtoare şi despre peşti.
Veneau oameni din toate popoarele
să asculte înţelepciunea lui Solomon,

din partea tuturor împăraţilor pămân
tului care auziseră vorbindu-se de
înţelepciunea lui" (1 Împăraţi 4:29-34).
Cam acesta este, în linii mari,
omul care a scris cartea Proverbelor
(cu excepţia capitolelor 30-31); un om
care a beneficiat de o creştere şi o
instruire aleasă, care a ştiut într-un
moment crucial al vieţii lui, ce să ceară
de la Dumnezeu, şi care apoi, cu înţe
lepciunea primită, a muncit, a cercetat,
a vorbit, a scris, mult mai mult, în com
paraţie cu ceea ce ni s-a păstrat până
astăzi. Ne referim aici la cele trei cărţi:
Cântarea Cântărilor - un poem de dra
goste, scris la tinereţe, Proverbele sau
Pildele - scrisă la apogeul vieţii, şi

2018

CUVÂNTULADEVĂRULUI 1

Eclesiastul - cartea de bilanţ a vieţii
sale - scrisă la bătrâneţe. Mai există o
carte apocrifă, intitulată Înţelepciunea
lui Solomon, dar ea nu a fost înclusă
între cărţile canonice ale Vechiului
Testament, autenticitatea ei fiind
discutabilă.
Am spus toate acestea, pentru a
avea siguranţa că ceea ce vom citi în
această carte aste adevărat, de inspiraţie
divină, şi absolut necesar pentru a de
veni înţelepţi şi pentru a trăi, deosebind
bine voia lui Dumnezeu cea bună, plă
cută şi desăvârşită.
Cu bine şi cu spor pe calea înţelep
ciunii!

(va urma)

Botez noutestamental a 10 tineri în Biserica
Penticostală "Fântâna lui Iacov" din Calafin
deşti, judetul Sureava, oficiat în 13 august
2017 de pastorul Vasile Moloce şi de prezbi
terul Leonte Lazurcă.
Au predicat din Cuvântul Domnului fraţii
Viorel Juravlea şi Gabi Boroianu (futo stânga).
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,, ...botezul, care
nu este o cură
ţare de întină
ciunile trupeşti,
ci mărturia unui
cuget curat
înaintea lui
D umnezeu..."
(1 Petru 3.21b)
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Botez noutestamental a 8 persoane care
au încheiat legământ cu Domnul în Bise
rica Penticostală Filadelfia din Bucureşti.
Actul de cult a fost oficiat în seara de 31
decembrie 2017 de pastorii Nicu Oros şi
Daniel Bodnariu, în fotografie alături de
candidaţi şi de fratele Sorin Mitalac, se
cretarul bisericii (foto jos).

