Biserica speranța
vă urează
crăciun fericit !!!

Născut pentru a fi Rege

Fiecare om care
se gândeşte la Crăciun,
se gândeşte imediat la
bucurie. Lucrul acesta
este bun, normal şi biblic. Coborârea Domnului Isus în lume a
fost şi trebuie să fie un
mare prilej de bucurie.
Dumnezeu S-a îndurat
de noi şi ne-a trimis un
Răscumpărător.
Întruparea Lui a adus
bucurie pământului şi
cerului.
Vă îndemn ca la
aceste sărbători să vă
bucuraţi de tot ceea ce
ne-a oferit Dumnezeu
în Fiul Său. În acelaşi
timp, Întruparea Fiului a fost şi rămâne un
act de mare sacrificiu.
Coborârea lui Cristos în lumea noastră

L-a costat mult. Pentru noi bucuria şi sacrificiul sunt termeni
greu de pus împreună.
Pentru Dumnezeu a
fost foarte clar faptul
că bucuria noastră
este
condiţionată
de sacrificiul Lui.
Să ne gândim
deci în aceste zile de
sărbătoare şi la sacrificiu. În timp ce ne
bucurăm de rezultatele
sacrificiului Său să ne
gândim cum putem
face ca alţii să se
bucure de rezultatele

sacrificiilor noastre.
Cu siguranţă
că dacă vom sacrifica
ceva din valorile noastre materiale şi spirituale sau ceva din timpul
nostru, vom avea posibilitatea să vedem cum
Dumnezeu
foloseşte
sacrificiul nostru spre
fericirea altora. Vă
doresc zile în care sacrificiul să nu excludă
bucuria şi bucuria să
nu excludă sacrificiul.
Păstor
Viorel Iuga

“Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște
un fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.
El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui
Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da
scaunul de domnie al tatălui Său David”
Luca 1:31-32

Mai mult decât daruri și lumini....
Ce înseamnă Crăciunul pentru tine?

Pentru mine Crăciunul înseamnă un
nou prilej de a-I da slavă Domnului
prin colinde și cântări, un nou prilej
de a mă sfinții...și nu în ultimul rând
o sărbătoare foarte importantă, care
ne aduce aminte de nașterea Lui.

Pentru mine nașterea Mântuitorului este Cel mai bun și frumos
lucru. Prin nașterea Lui avem
salvare și mântuire. Este ceea
ce dă sens și semnificație vieților noastre. Este bucurie deplină.

Pentru mine, ziua nașterii Domnului Isus reprezintă împlinirea Cuvântului din Ioan 3:16:”Fiindcă
atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea încât a dat pe singurul
Său Fiu, pentru ca oricine crede
în El
să nu
piara
ci să aibă viață veșnică.
Doresc tuturor celor ce sărbătoresc
Crăciunul să-L cunoască pe
Isus ca Mântuitor și Domn.

Crăciunul este sărbătoarea iubirii
dumnezeieşti arătată către noi oamenii prin naşterea Mântuitorului
Isus Hristos. După exemplul care
ne-a fost dat de Dumnezeu, prin
naşterea Celui care ne-a demonstrat
ce înseamnă iubirea şi noi putem
aduce bucurie celor din jurul nostru ajutând, împărtăşind cu ceilalţi
bucuria veştii bune aduse de Crăciun

Dorin Bodea

Luci Burca

Nașterea Domnului este un mare
dar, o imensă dovadă de dragoste din partea Celui care a
creat ceea ce definește sau ar
trebui să definească un creștin.

Andrada Galea

L.U.

Mihaela Gavrilă

Căldură în ciuda frigului, bucurie într-o lume a urii, lumină în
întuneric, entuziasm în ciuda
oboselii, acorduri armonioase
într-o avalanşă de sunete stridente, un Copil în paie deşi e
Rege. Asta înseamnă Crăciunul
pentru mine, ca tânăr: o
sărbătoare a contrastelor. Să mai
pot să văd desluşit, împreună cu
alţi magi, steaua care ne conduce
spre iesle. Atunci când toţi au
uitat ce e Crăciunul, să mă pot
închina an de an Regelui cu ceea
ce am mai scump: viaţa mea.

Cristina Martin

Mulţumim
pentru un an de lucrare
Sunt mulţumitoare Domnului pentru acest an în care El ne-a
călăuzit şi ne-a unit ca şi echipă să
facem aceasta lucrare. Pentru mine
Buletinul Informativ e o încurajare
pentru faptul că mulţi fraţi şi surori
s-au bucurat de el şi le-a fost folositor. Doresc călăuzirea Domnului şi
pe mai departe în această lucrare.

Simona Duran

Mă bucur că pot să fac parte din
echipa de tineri a buletinului informativ şi că luna aceasta se împlineşte un
an de când încercăm să fim un ajutor
pentru biserică în a cunoaşte mai bine
activitatea departamentelor şi a evenimentelor care au loc pe parcursului
unei luni. Cosmin Gag

Primul an al buletinului informativ m-a facut constientade de faptul
ca, atunci cand incep o lucrare, este
important sa inteleg clar ca Domnul
este cel care m-a chemat sa o fac.

Ionela Miculiţ

Primul an de “Buletin informativ” a
fost un an în care Domnul a încercat să
mă înveţe mai multe despre dedicare,
satisfacţii, deziluzii, credinţă şi daruri.
Tema primului numar a fost “Darul”
Lui pentru noi, iar unul dintre darurile pe care Dumnezeu mi le-a făcut în
acest an a fost “Buletinul Informativ”,
pentru care Îi spun “Multumesc”.

Ramona Martin

Vreau pe acastă cale să mulţumesc
Domnului pentru acest prim an în care
am simţit din plin ajutorul Lui în lucrarea care am facut-o cu buletinul
informativ. Pe viitor îmi doresc ca si
prin această cale Domnul să lucreze la
inimile dumneavoastră şi să fie o binecuvântare. Paul Scrob

Program de sărbători

- 17, 18, 19 Decembrie 2009 - ora 18:00 Zilele copiilor
- 25 Decembrie 2009 - Serviciu Divin de la ora 9:00 şi de la ora 17:00
- 26 Decembrie 2009 - ora 16:00 Serviciu Divin cu toate bisericile la
Sala polivalentă
- 27 Decembrie 2009 - Programul copiilor
- 31 Decembrie 2009 - Serviciu Divin după masă
- 1 Ianuarie 2010 - Serviciu divin dimineaţă si după masă
- 3 Ianuarie 2010 - Cina Domnului

•
•
•
•
•

Roagă-te împreună Copilași de Dumnezeu
cu noi pentru :

Pregătirea candidaților la botezul din
17 Ianuarie - inimi dedicate Domnului
Evanghelizarea copiilor
cu ocazia
Crăciunului Copiilor
Adunarea de la Sala Sporturilor din 26
Decembrie - unitatea credincioșilor și
mărturisirea Evangheliei
Emisiunile TV pentru familie
Binecuvântarea Domnului cu ocazia
sărbătorilor de iarnă

Dacă v-a plăcut buletinul informativ , oferiţi-l!Prin acest gest încurajaţi si chemaţi pe alţii la
Dumnezeu. Aşteptăm articole ale membrilor bisericii, materiale de folos pentru zidire sufletească.
Vă rugăm să ne spuneţi părerea dvs. despre buletin, personal sau la adresa de mail :
buletin_informativ@speranta.net
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