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Efeseni 3:20-21 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate
să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava
în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

Rezolvă-ți
regretele

Regrete. Vă sună familiar? Sunt parte din experiența vieții noastre. Mai mici sau mai mari, mai vechi sau mai recente, mai multe sau
mai puține,   regretele sunt parte a experienței noastre de viață. Uneori, regretăm ceea ce am făcut. Am încălcat legea circulației și am fost
amendați sau am jignit un prieten și am distrus o relație, mi-am însușit
ceva ce nu mi se cuvine sau  am scăpat sentimentele de sub control și
am flirtat la locul de muncă. Toate aceste fapte pot genera regret. La fel
de bine putem regreta și faptul că am fost lipsiți de reacție în anumite
împrejurări. Nu am mers în excursia, pe care ne-am dorit-o sau nu am
avut curajul să riscăm într-o anumită împrejurare. Mai precis, regretăm
ceea ce n-am făcut. Sunt și situații în care  putem avea un sentiment ciudat, și anume, să regretăm pur și simplu ce ni s-a întâmplat. Se spune că
pe termen scurt, regretăm ceea ce am făcut și nu trebuia să facem, dar
foarte mulți oameni, pe termen lung, regretă lucrurile pe care ar fi putut
să le facă și nu le-au făcut.
Regrete avem toți, dar întrebarea este ce putem face cu ele?  Întotdeauna, când apare regretul, am posibilitatea să aleg să fac unul din
două lucruri: fie să caut să îmi ascund regretele, fie să caut să îmi rezolv
regretele. Dacă încerc să le ascund, voi constata că ele au puterea de a ieși
la suprafață din când în când. Timpul nu rezolvă regretele întotdeauna.
Uneori, nu face decât să le amplifice. Decizia mai înțeleaptă ar fi să caut
să-mi rezolv regretele. Dar cum? Un lucru foarte important pe care trebuie să îl știm fiecare, este că regretul nu trebui să reprezinte o linie de
sosire, ci regretul trebuie să reprezinte o linie de pornire. Regretul trebuie
să ne ajute să învățăm ceva și să o luăm de la capăt într-un alt mod. Pentru Iuda, regretul a fost o linie de final, pentru că regretul l-a împins spre
suicid. Pentru Petru, regretul a fost o linie de plecare, deoarece a folosit
șansa unui nou început.
Tu ce faci cu regretele tale? Dacă ai regrete, nu căuta să le ascunzi. Vorbește cu Domnul despre ele și cere iertarea Lui. Nu uita că
sângele Lui ne curățește de orice păcat. Dacă regretele tale sunt legate de
o anumită persoană și ai posibilitatea să te întâlnești cu ea și să clarifici
anumite lucruri, atunci fă-o cât mai repede. Dacă ai nevoie de un sfat,
atunci vino să stăm de vorbă. Cu alte cuvinte, rezolvă-ți regretele.
						Pastor Romică Iuga

ANUNȚURI
Caticheză
Cu ajutorul Domnului, astăzi 3 noiembrie, dorim să începem un
nou curs de caticheză pentru a-i ajuta pe cei care s-au decis pentru Domnu să se pregătească pentru botez. La caticheză, pot veni și cei interesați
să cunoască mai mult despre credința noastră. Vă așteptăm în fiecare
duminică de la ora 9:30 în biroul bisericii.
Musafiri
Duminică, 3 noiembrie, în cadrul serviciului divin de după masă,
vom fi vizitați de un grup de studenți din Coreea de Sud, însoțiți de un
pastor. Vom avea posibilitatea să ascultăm mărturii despre modul în care
lucrează Dumnezeu în Corea de Sud și despre ceea ce fac frații noștri
pentru ca Evanghelia să ajungă în Coreea de Nord.
Corul Eutherpe
O invitație de a participa la o plimbare în timp, alături de Corul
Eutherpe al Colegiului de Arte “Sabin Drăgoi” din Arad, pentru a aprecia devenirea și evoluția muzicii culte europene. Dacă ceea ce va impresiona mai mult va fi coralul gregorian sau poate cel bachian, claritatea
mozartiană sau irizațiile folclorice măiestrit prelucrate de compozitori,
rămâne de văzut și de hotărât în seara de 10 noiembrie 2019, ora 17:00.
Programul copiilor
Programul serviciului divin de după masă, din data de 17 noiembrie, va fi susținut de copiii bisericii noastre. Ne rugam ca Domnul să îi
binevuânteze.
Richard Blackaby
În luna decembrie, în perioada 12-16 decembrie, vom fi vizitați
din nou de fratele Richard Blackaby, pastor și autor a mai
multor cărți. Fratele Richard va conferenția la Universitatea Aurel Vlaicu și la biserica noastră. În cadrul bisericii
noastre, va avea o conferință pe tema: Experimentându-L pe Dumnezeu în familie. Cum să îți ajuți copiii să
recunoască lucrarea lui Dumnezeu în viața lor. De asemenea, va vesti Cuvantul Domnului în biserica Speranța.
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Tema: Precedentul preoției Sale:
Melhisedec
Text: Evrei 7:1-28
Verset de aur: Evrei 7:24-25

Ioan 20
Ioan 21
1 Tes. 1
1 Tes. 2
1 Tes. 3
1 Tes. 4
1 Tes. 5
2 Tes. 1
2 Tes. 2
2 Tes. 3
2 Petru 1
2 Petru 2
2 Petru 3
Iuda 1
Apoc. 1

14.11.2019
Tema: Premisele preoției Sale:
Noul legământ
Text: Evrei 8:1-13
Verset de aur: Evrei 8:10
24.11.2019
Tema: Poziționarea preoției Sale:
sanctuarul ceresc
Text: Evrei 9:1-12
Verset de aur: Evrei 9:11-12
31.11.2019
Tema: Prețul preoției Sale:
sacrificiul mai bun
Text: Evrei 9:13-10:18
Verset de aur: Evrei 10:14
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