Mãrturie creætinã

„Azi n-a venit
nimeni!”
La Crãciunul trecut am avut
responsabilitatea mea ca diacon sã
duc un coº cu fructe la o vãduvã de
86 de ani, care locuia peste drum
de biserica noastrã. Este ºchioapã ºi
aproape nu mai vede, aºa cã nu
poate ieºi din casã. Intenþionam sã-i
las coºul ºi sã fug la alte responsabilitãþi care mã aºteptau. Dar când
Minnie m-a invitat sã stau, nu am
putut s-o refuz. Fusese un an deosebit de greu pentru ea, deoarece fiul
ei cel mai mare murise. A trecut o
orã minunatã înainte de-a ne ruga ºi
am dat sã plec. „Spune-le fraþilor
din bisericã cã îi iubesc, mi-a spus
Minnie. ªi roagã-i sã treacã pe la
mine sã mã vadã. Mi-e dor de ei".
Am simþit o tristeþe în timp ce plecam. Minnie o ducea bine, dar era
singurã. Dorea sã fie vizitatã. ªi
locuia tocmai peste drum de
bisericã!
Apoi am citit în cartea lui
Calvin Miller, „A taste of Joy"
(Gustul bucuriei), cã o femeie
bogatã a fost gãsitã moartã în casã.
Trãia singurã. Doctorii n-au gãsit nici

un motiv de naturã organicã pentru moartea ei. Miller comenteazã:
„Eu cred cã ea a murit fiindcã era neglijatã. Se sãturase sã punã
numai o singurã farfurie pe masã ºi sã facã numai o cafea o datã.
Bãtrâna scrisese în calendarul ei o singurã propoziþie: „Azi n-a venit
nimeni".
Dumnezeu se îngrijeºte de cei singuri. ªi El doreºte s-o facem
ºi noi. Oamenii singuratici au nevoie de oameni. Au nevoie de noi.
Sã nu se întâmple niciodatã ca din cauza afacerilor noastre care ne
absorb cu totul, cineva din jurul nostru sã scrie în calendar : „Azi
n-a venit nimeni".
Gândeºte-te la cineva care trãieºte singur. Dacã nu-þi vine niciun
nume în minte, întreabã la bisericã ºi cere numele unor asemenea
oameni. Apoi sunã-i întrebând dacã poþi trece pe la ei. Viziteazã-i.
Spune-le cã Isus îi iubeºte.

ABONAMENTE ªI CALENDARE
pentru anul 2009

RO29 RNCB 0077 0292
0706 0001 (LEI)

Abonamentele la Cuvântul Adevãrului, 2009
1 abon.
36 RON
24 EURO
36 USD
2-9 abon.
30 RON
23 EURO
34 USD
10-99 abon.
26 RON
22 EURO
32 USD
Peste 100 abon.
24 RON
20 EURO
30 USD
Se acordã un abonament în plus (gratuit) pentru o comandã de la
10 abon. în sus, pentru cel ce se ocupã cu distribuirea revistelor.
Termen: 20 decembrie 2008

RO02 RNCB 0077 0292
0706 0002 (USD)

CALENDARE 2009
de perete, policromie 4 RON
1,5 EURO
2 USD
tip care poºtalã
2 RON
1 EURO
1 USD
STATUTUL CULTULUI + LEGEA CULTELOR
8 RON
4 EURO
5 USD
Plata se face în conturile alãturate, cu menþiunea: pentru Cultul
Penticostal, Cuvântul Adevãrului.

RO72 RNCB 0077 0292
0706 0003 (EURO)
Cod fiscal (CUI): 4431227
Calendarul Cultului Creºtin
Penticostal pe anul 2009
cuprinde, pe lângã textele
pentru lecþiunile biblice duminicale, porþiunile din Sfânta
Scripturã care trebuie parcurse
în fiecare zi pentru ca pânã la
sfârºitul anului sã se poatã citi
toatã Biblia la rând.
REDACÞIA
Cuvântul Adevãrului
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