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Cititorii ne scriu
Stimaþi fraþi ºi surori,

D

upã încã un an în care fiecare dintre
noi am crescut, ne-am dezvoltat, ne-am
bucurat de succese, am oferit surprize
plãcute celor care au colaborat cu noi, ne adresãm
din nou dumneavoastrã.
De la an la an, nivelul exigenþei ºi al aºteptãrilor
dvs. a crescut, iar noi încercãm sã fim mereu la
nivelul aºteptãrilor, oferindu-vã calitate ºi promptitudine.
Scrisoarea aceasta are rolul de a vã împãrtãºi
dorinþa de continuare a relaþiei dintre Societatea
Biblicã din România ºi dvs. ºi pentru a vã mulþumi
pentru faptul cã aþi comandat produsele oferite de
noi. Lucrul acesta ne-a bucurat foarte mult, drept
pentru care vã scriem acum aceste rânduri ºi va
trimitem un catalog în care veþi gãsi prezentate în
parte fiecare carte ºi Biblie tipãrite de cãtre
Societatea Biblicã din România.
Pentru anul care urmeazã ne-am dori sa întãrim

relaþiile noastre. Ne-am bucura sã vã putem
cunoaºte personal. ªtim cã iubiþi Cuvântul Domnului
ºi cã lucraþi în via Lui. Noi vom face tot ce ne stã în
putinþã ca sã venim în ajutorul dvs. cu tot ce aveþi
nevoie legat de Biblii ºi cãrþi creºtine. Pe lângã
Bibliile ºi cãrþile prezentate în catalogul nostru avem
în librãrie aprox. 1000 de alte titluri de carte ºi câteva
sute de albume de muzicã religioasã pe care vi le
punem la dispoziþie cu cea mai mare plãcere.
Începând din luna noiembrie 2007 am pus
bazele unui centru de distribuþie de Biblii ºi cãrþi în
Torino (Italia). Plãnuim sã deschidem astfel de centre peste tot unde se poate ºi unde existã cerere.
Cea mai mare realizare a noastrã este sã fim la
înãlþimea aºteptãrilor dvs., iar pentru aceasta vã
spunem cã suntem deschiºi pentru o mai amplã
colaborare în viitor.
Ne rugãm Domnului sã putem finaliza cu bine
ceea ce am început, iar Cuvântul Domnului sã
ajungã peste tot unde sunt români.
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Ruinele unei sinagogi antice.
Într-un astfel de lãcaº a intrat ºi Isus,
„în ziua Sabatului ... ºi a început sã înveþe
pe norod.” (Marcu 1.21)

Locuri biblice
Capernaum - „Când a auzit Isus cã Ioan fusese
închis, a plecat în Galilea. A pãrãsit Nazaretul, ºi a venit
de a locuit în Capernaum, lângã mare, în þinutul lui
Zabulon ºi Neftali, ca sã se împlineascã ce fusese vestit
prin proorocul Isaia, care zice: «Þara lui Zabulon ºi þara
lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galilea
Neamurilor. Norodul acesta, care zãcea în întuneric, a
vãzut o mare luminã; ºi peste cei ce zãceau în þinutul ºi în
umbra morþii, a rãsãrit lumina.» De atunci încolo, Isus a
început sã propovãduiascã, ºi sã zicã: «Pocãiþi-vã, cãci
Împãrãþia cerurilor este aproape.»” (Matei 4.12-17).
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