EMANUEL
Du mn ez eu ( c h i ar ) E ST E c u n oi !

- Se ar ă d e co lind e D uminică, 10 d e c e m b r ie 20 1 7, o r a 1 7: 0 0

I N V I TAȚ I E

EM ANUEL - Dumne ze u (chiar ) E ST E cu no i!
Ca și oameni fiecare dintre noi căutăm un scop, siguranță, acceptare... și le găsim... sau nu...
și devenim deprimați, ne simțim neînțeleși, nesiguri și neacceptați!
E ușor atunci să spunem că Dumnezeu, dacă există, ne-a uitat, nu e interesat de noi, nu exista, e o iluzie...
Dar, sa fim sinceri! Împlinirea ne-o căutăm zi de zi în lucruri care chiar dacă le putem vedea și atinge, cu toate acestea nu există un lucru
despre care să pot spune că odată ce îl avem, ne-am găsit împlinirea pentru totdeauna, dimpotrivă, avem nevoie de mai multe, și mai
multe, pentru ca bucuria să țină un pic mai mult... ILUZII! Atunci, ce am avea de pierdut dacă am crede cuvântul „Emanuel - Dumnezeu este
cu noi!”, și l-am testa în viața noastră? Dacă Dumnezeu este veșnic, atunci și împlinirea mea în El va fi veșnică, voi avea scop, siguranță,
acceptare, și, aceasta nu doar pentru toata viața, dar pentru totdeauna!

Vă invităm cu drag la o seară de colinde, cântece despre Cel care este EMANUEL, „Dumnezeu este cu noi!”
și dorim ca pentru dumneavoastră să fie seara nu doar a unui nou început, dar a începutului unei vieți noi, cu o
perspectivă veșnică, ce să vă ofere scop, siguranță și acceptare!
Dumnezeu chiar este cu noi!
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