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Cititorii ne scriu
Stimaþi fraþi,

P

rin harul lui Dumnezeu, am încheiat anul
2007, pe care Domnul ni l-a dãruit cu
scopul de a-L cunoaºte ºi sluji mai mult ºi mai bine.
În ce priveºte lucrarea printre militari am avut
parte de un an plin de binecuvântãri. Vizitele pe
care le-am fãcut în mai multe localitãþi din þarã, unde
existã militari credincioºi, mi-au umplut sufletul de
bucurie. Am avut o colaborare foarte bunã cu militari ºi Biserici din toatã þara, care aparþin Alianþei
Evanghelice din România (AER). Am organizat
împreunã douã conferinþe naþionale: la Bucureºti
ºi la ªelimbãr (Sibiu).
De asemenea, am participat la douã conferinþe
internaþionale în Germania ºi SUA, cu scopul de a
cunoaºte lucrarea pe care Dumnezeu o face la nivel
mondial printre ºi prin militarii creºtini. Am fost
martor la constituirea Asociaþiei de prietenie a militarilor creºtini din România - CORNELIUS, care
dorim sã fie un mijloc prin care valorile creºtine
autentice sã fie promovate în mediul militar.
Pentru toate aceste binecuvântãri, sã fie slãvit
Numele Domnului!
Cu dragoste în Hristos,
GABI GHEORGHIAª,
capelan militar al AER
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Cuvântul Adevãrului

Locuri biblice
Râul Iordan - „Atunci a venit Isus din Galilea la
Iordan, la Ioan, ca sã fie botezat de el. Dar Ioan cãuta sã-l
opreascã. «Eu» zicea el «am trebuinþã sã fiu botezat de Tine, ºi
Tu vii la mine?» Drept rãspuns, Isus i-a zis: «Lasã-Mã acum,
cãci aºa se cade sã împlinim tot ce trebuie împlinit.» Atunci
Ioan L-a lãsat. De îndatã ce a fost botezat, Isus a ieºit afarã
din apã. ªi în clipa aceea cerurile s-au deschis, ºi a vãzut pe
Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel ºi
venind peste El. ªi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea:
«Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi gãsesc
plãcerea.»” (Matei 3.13-17).

Foto stânga: locul unde se presupune cã a fost botezat Isus în
râul Iordan, în care ºi astãzi se fac botezuri creºtine.

