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TODERIC TOADER, Rebriºoara, jud.
Bistriþa-Nãsãud – apreciazã publicarea Comunicatului
Executivului Cultului (din 11/2007), mulþumind pentru
„atenþia acordatã bunului mers al Bisericii”.
HULE ANCA, Oradea. Reproducem din poezia
(fãrã titlu) trimisã de dv. o strofã care ne-a plãcut mai
mult: „Te-ai încrezut în Mine, copilul Meu iubit / Sã ºtii
cã nicio clipã Eu nu te-am pãrãsit / M-am coborât la
tine, din moarte Eu te-am scos / Te du mereu ‘nainte, ºi
nu privi în jos./
SAFTA ªTEFAN CORNEL, Craiova. Am transmis scrisoarea dv. persoanelor care viziteazã penitenciarele.
SZEKELY CAROL, Luduº. Mulþumim pentru
toate articolele interesante ºi scrisorile explicative ce ni
le-aþi trimis în ultima perioadã. Am ales pentru publicare
articolul „Consecvenþa ºi perseverenþa creºtinului”, deºi
multe din cele trimise ºi-ar gãsi locul în Cuvântul
Adevãrului.

Propun ca în revista Cuvântul Adevãrului sã fie o paginã cu harta Israelului ºi în
fiecare numãr sã fie luate pe rând regiuni,
zone, oraºe etc. din Israel despre care sã se scrie, pe scurt, ce
evenimente (cu precãdere biblice) s-au întâmplat. Repet, ca
harta sã fie în fiecare numãr, iar când citim Cuvântul Domnului sã ne ºi imaginãm în ce zonã geograficã ºi ce
evenimente istorice s-au întâmplat în acel þinut.
În felul acesta cred cã am învãþa mai mult din Cuvântul
Domnului ºi de ce nu, istoric ºi geografic, lucruri care ne
sunt de folos.

RUDI DRÃGAN,
Baia Mare

ANUNÞ
Rugãm pe toþi cei interesaþi de a face
abonamente la Cuvântul Adevãrului pe anul
2008, sã trimitã comanda, respectiv, sã achite
contravaloarea abonamentelor, pe cât posibil,
pânã cel mai târziu la data de 20 decembrie,
întrucât dupã aceea, din cauza sãrbãtorilor,
mandatele ne parvin cu o întârziere care merge
pânã la 15-20 zile. Totodatã întârzierea comenzilor ne împiedicã stabilirea tirajului pentru nr.
1/ 2008 al revistei.
REDACÞIA

În pãrþile Betleemului (locuit astãzi de mulþi arabi creºtinaþi),
pãstorii îºi mai pasc turmele ca pe vremea lui Isus. Oraºul nou pare
o glumã a timpului, strãinã ºi de duhul pãmântului ºi de sufletele
oamenilor. E mai multã umanitate pe câmpurile golaºe, pe unde
þipã mieii, sau în pieþele pestriþe, pe unde negustorii ºi meºteºugarii
îºi laudã marfa într-o pitoreascã devãlmãºie, decât în clãdirile de
beton ºi sticlã, mereu mai semeþe ºi mereu mai egale. Pe Câmpul
Pãstorilor, la ceas de searã, se mai aude parcã zvon îngeresc, iar
soarele pare sã-ºi smereascã apusul înaintea Rãsãritului de Sus.
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BETLEEM - „ªi tu, Betleeme Efrata, cu toate cã eºti prea
mic între cetãþile de cãpetenie ale lui Iuda, totuºi din tine Îmi va
ieºi Cel ce va stãpâni peste Israel, ºi a cãrui obârºie se suie
pânã în vremuri strãvechi, pânã în zilele veºniciei”. (Mica 5.2)
Este cetatea lui David, în care Maria „a nãscut pe Fiul ei
cel întâi-nãscut, L-a înfãºat în scutece ºi L-a culcat într-o iesle,
fiindcã în casa de poposire nu mai era loc” (Luca 2.7). Aici, în
„Casa pâinii”, le-a adus îngerul pãstorilor vestea cã s-a nãscut
Mântuitorul lumii ºi mare a fost bucuria lor; aici, cãlãuziþi de
stea, au venit ºi s-au închinat magii de la Rãsãrit, aducându-ºi darurile lor de aur, smirnã ºi tãmâie, ca pe un prinos al
înþelepciunii pãgâne adus Adevãrului întrupat; ºi tot de aici
a pornit, la porunca nebuneascã a lui Irod, masacrul
pruncilor de parte bãrbãteascã, de la 2 ani în jos.
De toate acestea ne dau mãrturie Evangheliile, fãcând din
umilul Betleem leagãnul pãmântesc al lui Dumnezeu.

