Cititorilor noștri
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Încă de la naşterea sa, creştinismul a fost o
proclamare a bucuriei, a singurei bucurii posibile
pe pământ. Fără prezenţa acestei bucurii,
creştinismul ar fi inexplicabil. Numai ca bucurie
a triumfat creştinismul în lume. Contextul
fundamental al Bisericii este „marea bucurie”
(Luca 2:10), de unde îşi trage şi dobândeşte
semnificaţia tot ceea ce înseamnă creştinism.
Sfântul Augustin spunea despre creştin că
el trebuie să fie un „Aleluia din cap până în
picioare!”, adică bucuria noastră este o continuă
proclamare a lui Isus Hristos, Mântuitorul.
Bucuria este umbra credincioasă a iubirii, dar
şi lumina care a strălucit din ceruri, atunci când
oastea cerească s-a unit să laude pe Dumnezeu
zicând: „slavă lui Dumnezeu în locurile
preaînalte şi pace pe pământ între oamenii
plăcuţi Lui.” (Luca 2.14). Vremurile nu sunt prea
generoase cu noi, dar, chiar dacă tristeţea e ca un
sac fără fund, să ne amintim că nici bucuria nu
are plafon.
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Sfântul apostol Pavel spunea în Filipeni 4.4:
„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul!” Indiferent
ce va fi în anul 2013, ştim că temeiul bucuriei
noastre e Dumnezeu. Celor care sunt îngrijoraţi
cu privire la ce va fi le adresăm îndemnul repetat
al apostolului Pavel: „Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”

Plată abonamente pentru 2013 în
conturile:

Mulţumim tuturor cititorilor revistei Cuvântul
Adevărului pentru dragostea voastră de a fi
împreună cu noi în 2012. Dumnezeu să ne
ajute să continuăm şi în 2013 lucrarea aceasta
frumoasă.
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Vă doresc un an bogat în împliniri şi nu uitaţi:
bucuraţi-vă!
Sărbători fericite în Hristos Isus!
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