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El S-a smerit.
Dar noi?

Ce s-a întâmplat cu adevărat în viața lui Cristos la Crăciun? Apostolul Pavel în Filipeni 2: 7-8 ne dă răspunsul „S-a dezbrăcat pe Sine
Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor….. S-a
smerit şi S-a făcut ascultător….”  Adevărul este că pentru Isus, Întruparea a însemnat o enormă smerire, una pe care noi nici măcar nu o putem
înțelege.
Meditând la ceea ce a însemnat pentru El venirea în lume, m-am
întrebat ce facem noi în perioada aceasta de sărbători: ne smerim sau ne
înălțăm? Tendința generală, sigur, nu este una de smerire. Crăciunul este
sezonul cadourilor. Dacă primești un ceas scump sau un parfum scump,
sau o haină sau o mașină sau orice altceva, toate acestea te ajută să te
smerești sau să te înalți? Mesele îmbelșugate, petrecerile, concertele de
colinde, serviciile divine bogate, toate acestea ne ajută să ne smerim sau
să ne înălțăm?
De ce cred că este important să pun astfel de întrebări? Foarte
simplu. Înălțarea în general are în ea potențialul acesta de a ne îndepărta
de Dumnezeu. Pot fi și excepții, dar omul atunci când are bani, putere,
relații, sănătate tinde să se bazeze mai puțin pe Dumnezeu și mai mult pe
resursele umane. Atunci când este mai jos, tinde să se bazeze mai mult pe
Dumnezeu.
Mediul ne influențează și trebuie să fim conștienți că în această
periaodă, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru ne împinge spre înălțare
nu spre smerire. Așa că în mod intenționat, va trebui să căutăm să fim
smeriți. Și aceasta pentru că în ceea ce Îl privește pe Isus, Întruparea
înseamnă smerenie.
Poate nu-i cel mai popular îndemn pe care îl primești acum în
prag de sărbători, dar îndemnul meu este ca de aceste sărbători nu doar să
oferi, ci să te smerești dăruind, nu doar să slujești, ci să te smerești slujind, nu doar să te închini, ci să te smerești în închinare. Dacă tot căutăm
să învățăm ceva din ceea ce s-a întâmplat la primul Crăciun, încercaţi să
nu uităm smerenia!
Pastor Romică Iuga
www.speranta.net

Anunturi

Evanghelizare
Continuăm și în aceasă lună să avem duminica după masa servicii
divine de evanghelizare. În sensul acesta, vă încurajăm să invitați prieteni
care să asculte Evanghelia
Vom avea următorii invitați:
Duminică 4 decembrie, după masa - pastor Florin Iosub din Timisoara
Duminică 11 decembrie, după masa - pastor Sabău Marius din
Cluj
Proiect: Bucuria de a dărui
Ne-am propus ca și în acest an, cu ocazia sărbătorii Nașterii lui
Isus, să îi ajutăm pe copiii bisericii (împreună cu familiile lor) să descopere bucuria de a dărui. Astfel am vrea să avem un proiect prin care
fiecare copil/familie din biserică să pregătească un cadou pentru un copil
nevoiaș.
Cum se va desfășura proiectul:
- Vom aduna scrisori de la copiii nevoiași, (în primul rând de la famiile
care sunt parte din proiectul bisericii Speranța “Hrană pentru săraci”),
în care îi vom ruga să scrie ce își doresc de Crăciun: îmbrăcăminte,
încălțăminte, rechizite sau jucării. Cei care își doresc îmbrăcăminte sau
încălțăminte vor fi rugați să scrie mărimea exactă.
- Vom face o listă cu famiilile bisericii care vor să se implice în acest
proiect și vom împărți fiecărui copil/familie o scrisoare.
Fiecare copil/familie va pregăti cadoul pentru copilul care a scris scrisoarea, încercând să îi cumpere ceea ce își dorește. Ne dorim ca lucrurile care
vor puse în cadou să fie noi, iar valoarea lor să se încadreze în maxim
100 RON.
- Vom avea o întâlnire în cadrul căreia vom dărui cadourile copiilor
Scopul acestui proiect este să îi învățăm pe copiii noștri să dăruiască,
să aducem  bucurie în familiile care sunt nevoiașe, să stabilim relații cu
familiile din afara bisericii și să le încurajăm să se apropie de Domnul.
Pentru detalii luați legătura cu Rahela Hac sau cu învățătorii de copii.
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Galateni 1-3
Galateni 4-6
Efeseni 1-3
Efeseni 4-6
Filipeni 1-4
Coloseni 1-4
1Tes. 1-5
2Tes. 1-3
1Timotei 1-3
1Timotei 4-6
2Timotei 1-4
Tit 1-3
Filimon
Evrei 1-4
Evrei 5-7
Evrei 8-10
Evrei 11-13
Iacov 1-2
Iacov 3-5
1Petru 1-2
1Petru 3-5
2Petru 1-3
1Ioan 1-2
1Ioan 3-5
2Ioan, 3Ioan, Iuda
Apocalipsa 1-3
Apocalipsa 4-8
Apocalipsa 9-12
Apocalipsa 13-15
Apocalipsa 16-18
Apocalipsa 19-22

Studiu biblic
8.12.2016
Tema: Împărăția
care nu se clatină
Text: Evrei 12:18-29
Verset de aur: Evrei 12:28
15.12.2016
Tema: Împărăţia
care vine spre noi
Text: Luca 10:1-16
Verset de aur: Luca 10:9b
22.12.2016
Tema: Împăratul care vine la noi
Text: Apocalipsa 1:1-8
Verset de aur: Apocalipsa 1:7
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