Amintiri
vulcan care erupe. Trupul îmi era
epuizat de amãrãciune, dar în
duh am simþit izvoare de ape vii.
Dumnezeu mã acoperea cu îndurãrile Lui. El mi-a ridicat povara
de nespus ºi m-a ajutat sã trec aºa
de lin un prag care mi se pãrea
de netrecut. În ultimele lui sãptãmâni de viaþã, Dumnezeu a pus
pe inima sorei mele sã vinã ºi sã
stea cu noi. El i-a dat îndemnul
sã-ºi lase casa, copiii ºi pe ea
însãºi în mâna Lui ºi sã meargã
sã-ºi ajute cumnatul. Sora mea a
venit cu puteri proaspete ºi a
preluat treburile casei, ni s-a
alãturat în pãrtãºii, m-a încurajat
ºi m-a sprijinit. ªi, într-adevãr,
Costel a fost îngrijit cu foarte
multã dragoste.
Domnul a rânduit cu grijã
chiar ºi ziua plecãrii lui. Mi-a
lãsat o sãptãmânã ca sã-mi pun
casa în rânduialã înainte de a mã
întoarce la ºcoalã între copii.
Dupã ce el a plecat în marea
cãlãtorie, Domnul a miºcat alte
suflete. Am primit din mâna Lui
bunã toatã dragostea ºi înþelegerea cu care am fost înconjuratã ºi
am simþit ce înseamnã sã-þi pui
nãdejdea în El.
Gândul cã nu-l voi mai vedea,
cã voi rãmâne fãrã niciun sprijin
ºi va trebui sã îmi port singurã
povara vieþii mi se pãrea îngrozitor. Dar nu a fost aºa. Dupã
plecarea lui nu am rãmas cu o
ranã în inimã, nici cu groaza de a
sta singurã în casã sau de a-i privi
fotografiile. Deºi mã aºtep-tam sã
îmi fie greu, cu surprindere
mãrturisesc faptul cã nu simt
nimic din toate acestea. Am
sentimentul ciudat cã soþul meu
a trecut din viaþã cu câþiva ani în
urmã ºi îmi dau seama cã ºi în
aceastã privinþã a lucrat mâna lui
Dumnezeu.
Îi privesc chipul din poze ºi
îmi pare rãu cã nu îl mai vãd ºi
nu-l mai aud. Îmi lipsesc sfaturile
lui ºi momentele când discutam
despre problemele zilei. Îmi plãcea
cum gândea ºi îl ascultam cu

plãcere. În tot ce fãcea era conºtiincios ºi ordonat. Am fost mândrã de
el ºi el a fost omul pe care mi l-am dorit. De aceea, acum când nu mai
este, îmi îndrept gândul cu recunoºtinþã cãtre Dumnezeu ºi
- Îi mulþumesc cã mi l-a dat ca soþ.
- Îi mulþumesc pentru anii petrecuþi alãturi de el.
- Îi mulþumesc cã l-a primit în slavã.
CECILIA MOLOCE

Abonamente ºi calendare pentru
anul 2011
ABONAMENTELE LA CUVÂNTUL ADEVÃRULUI PENTRU 2011
1 abon.
2-9 abon.
10-99 abon.
Peste 100 abon.

36 RON
30 RON
28 RON
24 RON

24 EURO
22 EURO
20 EURO
18 EURO

36 USD
34 USD
32 USD
30 USD

Se acordã un abonament în plus (gratuit) pentru o comandã de la 10
abonamente în sus, pentru cel ce se ocupã cu distribuirea revistelor. Termen:
1 decembrie 2010
CALENDARE 2011
- de perete, policromie
- tip care poºtalã

4 RON
2 RON

1,5 EURO
1 EURO

2 USD
1 USD

Calendarul Cultului Creºtin Penticostal pe anul 2011 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.
STATUTUL CULTULUI + LEGEA CULTELOR: 6 RON 4 EURO 5 USD
Plata se face în conturile de mai jos, cu menþiunea: pentru Cultul Creºtin
Penticostal, Cuvântul Adevãrului.
RO29 RNCB 0077 0292 0706 0001 (LEI)
RO02 RNCB 0077 0292 0706 0002 (USD)
RO72 RNCB 0077 0292 0706 0003 (EURO)
Cod fiscal (CUI): 4431227
Cod SWIFT: RNCBROBU
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