Serviciile săptămânii
3 - 9 iulie 2011

Terminase Isus de predicat în acea zi, în acel loc, şi tocmai când era gata să
plece, vine un tânăr, I se închină, şi Îl întreabă de felul în care poţi avea viaţa veşnică,
(Marcu 10: 17-23). Îi enumeră Isus poruncile, iar el confirmă că le-a păzit cu grijă.
Culmea, Isus nu îl contrazice, ci îl iubeşte spunându-i: “Îţi lipseşte un lucru…”
Urmează un paradox…. Tânărul pleacă, şi, deşi Isus îl iubeşte, nu strigă
după el cum ne-am fi aşteptat noi: „Hei, tinere, nu-i chiar aşa cu pocăinţa. Vino
aici cu ucenicii, umblăm împreună, predicăm, evanghelizăm, mai auzi şi tu câteva
chemări, mai vezi ceva minuni, şi în 3-4 ani o să rezolvi tu şi lucrul ăsta!” E greu de
înţeles cum de nu s-a întors Isus către ucenici să le spună: „Dragii Mei, Eu am fost
cam dur cu el…, dacă mai vin la voi tineri din ăştia să le spuneţi totuşi că se poate şi
mai uşor cu lucrurile sfinte…”
Trăim vremuri când sunt pline adunările de pocăiţi la care le lipsesc multe
lucruri. Spunea un pastor: „Dacă le spun de probleme şi păcatele în care trăiesc
pleacă toţi şi rămân singur!”. Şi dacă nu le spui? Da, iadul va fi plin de pocăiţi
cărora le-a lipsit un singur lucru! Şi culmea, cu toate că Isus i-a iubit!
Citeam cu lacrimi, ieri, într-o adunare textul în care Dumnezeu îi spune lui
Moise: „Destul! Nu-mi mai vorbi de lucrul acesta!” Sunt înfiorat în duhul meu să
văd că un om căruia Domnul îi vorbea gură către gură, care era (continuare
)
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„Dacă toată Biserica ar fi înşelată, aceasta nu este o scuză pentru
tine de a nu-L urma pe Cristos”
(Leonard Ravenhill)

Să studiem

Vechiul Testament
într-un an de zile.

Săptămâna 27 (4 - 9 iulie 2011)

Textul biblic:

Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă

Iov
Iov
Proverbe
Proverbe
Proverbe
Proverbe

35-37;
38-42;
1-3;
4-7;
8-11;
12-14.

Duminică
3 iulie
09.00 - 09.45: Momente speciale de
părtăşie şi rugăciune a Bisericii;
10.00 - 12.00: Rugăciune, Închinare,
Laudă, Predică; Botezuri.
18.00 - 20.00: Serviciu divin, Cina Domnului.
Luni
4 iulie
18.00 - 19.00: Ora surorilor. Rugăciune a
surorilor din Biserică.
Miercuri
6
iulie
19.00 - 20.30: Rugăciune; Studiu Biblic.
Tema: Restaurare prin pocăinţă;
Text: Iov 42: 1-17;
Verset de memorat: Iov 42: 5-6.

Identificare fără greş

„...Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice
pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.“ (Matei 7: 16-17)
Constatând că şi-a pierdut actele de identitate în ajunul unui scrutin
din Franţa, pictorul Claude Maréchal a găsit un mijloc ingenios de a-şi
îndeplini datoria civică. El s-a prezentat la biroul de votare cu un catalog al
ultimei sale expoziţii şi, pentru a înlătura orice suspiciune, a executat pe loc
trei desene, pe care le-a oferit membrilor comisiei electorale. Comisia a fost
pe deplin satisfăcută şi i-a permis să voteze.
Aşa stau lucrurile şi în plan spiritual. Nu este suficient să te numeşti
creştin, să vizitezi de câteva ori pe an biserica, să respecţi câteva rânduieli
şi în rest să te comporţi ca unul care nu Îl cunoaşte pe Dumnezeu. Fiecare
om trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe Isus Cristos ca
Mântuitor şi Domn al vieţii sale. Mântuitorul este singurul care poate schimba
viaţa omului, care poate da o natură nouă, o naştere din nou, prin care creştinul
se comportă ca un om cu adevărat credincios Celui ce a murit pe cruce.
Dumnezeu cunoaşte interiorul şi gândurile inimilor noastre, dar
oamenii care ne înconjoară pot să vadă identificarea noastră cu Mântuitorul
nostru prin faptele noastre, prin lucrările noastre.

Salutul bisericii Golgota: „Şi Dumnezeul meu
să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după
bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos”. (Filipeni 4: 19).
Pastori:
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Când îţi lipseşte un (singur) lucru…





cel mai blând om pe pământ, care trăise
zeci de ani cu gândul la Canaan, rămâne doar
cu o poză a ţării promise, văzute de departe, de
pe muntele Pisga (Deuteronom 34: 1-5). Dacă
i se întâmpla asta Mariei sau lui Aaron, mai
înţelegeam... Dar lui Moise??? Pentru un singur
lucru...? Doar pentru că a lovit stânca şi nu i-a
vorbit?„Doamne, dar chiar aşa dur eşti?”
Lipsesc atâtea lucruri în familii…
Familiile creştine plâng la filme („creştine”)
împreună, dar nu plâng la rugăciune împreună.
Bârfesc duminica la amiază, la masă, pe
slujitori, dar nu se roagă pentru ei, deşi trimit
bilete la amvon la aceiaşi slujitori, când copilul
lor e în spital. Ies fetele pocăiţilor din casă în
blugi strâmţi la şcoală, şi în rochii mulate pe
corp la biserică, şi se miră pastorul de ce nu e
har în biserică. Stau băieţii pe site-uri murdare
în camera lor singuri şi se întreabă adunarea de
ce grupul de Laudă şi Închinare nu cântă cu foc.
În cele mai multe familii, jocurile pe calculator
ocupă un loc de cinste, iar “Biblia povestită
copiilor” e aruncată undeva după un dulap.
La mărturisire, se adună atâtea lucruri lipsă şi
se întreabă pastorii: „De ce??? Că doar le-am
predicat zeci de ani!” Nu se mai pocăiesc vecinii
noştri la evanghelizări, la predici pe puncte,
fanfare, cor etc. deşi Ninivenii s-au pocăit la o
singură propoziţie (nu pentru că nu sunt predici
bune, ci pentru că pocăiţii din adunare nu mai
trăiesc pocăinţa!).
Haideţi să ne punem întrebarea:
ce lucru îmi mai lipseşte? Mai bine să ne-o
punem noi acuma decât să ne spună Domnul
la judecată: „Niciodată nu v-am cunoscut”.
„Doamne, dar am cântat în fanfară 10 ani,
în cor 12 şi chiar am fost la biserică în fiecare
duminică dimineaţa şi seara”. „Degeaba...!
Ţi-a lipsit un singur lucru. Ştiai despre ce e
vorba, ştiai că Eu cer o pocăinţă întreagă dar
ai sperat mereu că ‘merge şi-aşa’.”
Când îţi lipseşte un singur lucru…
Cristian Boariu
nu intri în Rai!

Şi te iubesc, VIAŢĂ!
Aş vrea să fiu la fel de
interesat să-L cunosc pe Dumnezeu
în viaţa mea, pe cât se distrează
scriitorii moderni doar încercând
să cunoască viaţa. Nu comentează
nimic, nu trag nici o concluzie, nu
sugerează nici o morală; pur şi simplu
prezintă lucrurile aşa cum sunt.
Poate tocmai din pricina acestei
lucidităţi ni se par atât de interesanţi.
Trebuie să comentăm
întodeauna viaţa? Nu putem trăi
pur şi simplu cu Tatăl aşa cum ne-a
arătat Cristos, în bucurie şi pace,
plini de teama şi dragoste, fără să
tragem neîncetat concluzii şi să ne
facem reguli?
Nu ştiu dacă se poate. Ştiu
doar că viaţa mea e plină... Sunt
gata să-L întâlnesc pe Isus. Eşecurile
nu mai înseamnă nimic pentru
mine acum, ele însă m-au învăţat
să trăiesc. Şi nici succesul nu este
altceva decât un mijloc de a învăţa să
mă bucur de darul cel mai mare pe
care mi l-a făcut Dumnezeu. Viaţa.
Şi te iubesc, Viaţă, din toată
inima, nu pentru că nu te sfârşeşti
repede sau pentru că mi-ai oferit
lucruri mari, ci pur si simplu pentru
că Dumnezeu mi te-a dăruit!
Jim Elliot

Versetul săptămânii:

„Îndeamnă pe bogaţii veacului
acestuia să nu se îngâmfe şi
să nu-şi pună nădejdea în
nişte bogăţii nestatornice, ci
în Dumnezeu, care ne dă toate
lucrurile din belşug, ca să ne
bucurăm de ele”. (1 Timotei 6:17)

Motive pentru rugăciune:
Cei care sunt bolnavi. Să ne
rugăm pentru fraţii şi surorile noastre
din Biserică: Nicolai Avalsiloaie, Elena
Iako, Maria Groza, pe care-i ştim cu
probleme de sănătate, dar şi pentru
“Prinţesa Eveline”, ca Domnul
să-i binecuvinteze şi
să-Şi desăvârşească
voia Sa cu
fiecare.

„Cămara Bisericii” este
în continuare o acţiune în
desfăşurare. Cei cărora Dumnezeu
le pune pe inimă să întindă o
mână de ajutor celor aflaţi în
nevoie le amintim pe această
cale să se roage şi să considere
şi practic acest mod de slujire!
Acesta constă în: atunci când
mergi la cumpărături pentru
tine, mai cumpără încă ceva în
plus, orice, dar să fie un aliment
neperisabil, bine ambalat şi
adu-l cu prima ocazie la biserică,
apoi caut-o pe una din surorile
Nely Vuc sau Aurica Piscoi.

Cei care se botează
astăzi: Maria Armanache,
Silviu Miculescu, Alionte
Stepănescu, Alexandru
Malea, Liviu Rîmbu, Mădălina
Simona Căprar. Dumnezeu
să-i întărească în această
hotărâre bună şi să le dea
puterea să meargă mai
departe pe Calea Lui!
Lucrarea grupelor
mici. Să ne rugăm ca tot
mai mulţi membri ai bisericii
să-şi însuşească pasiunea
de a citi Biblia, de a studia
temele propuse şi de a se
întâlni cu ceilalţi membri ai
Bisericii în Grupele Mici

„Prinţesa Eveline”.
Familia îşi exprimă mulţumirea
pentru cei care au simţit să
ajute pe fetiţa Eveline în
operaţia prin care va trece!
Dumnezeu să le înmulţească
ceea ce au dat.
Buletinul Golgotei are
nevoie de noi membri cu o
inimă doritoare de slujire, la fel
ca şi celelalte compartimente
de slujire a Domnului, din
Biserică. Dacă auzi o şoaptă a
Duhului care te îndeamnă spre
o direcţie, spune-i-o (şi) unuia
dintre păstorii Golgotei

Biserica
Golgota crede
în
puterea
rugăciunii
şi doreşte să
fie o “casă de
rugăciune”
p e n t r u
oricine doreşte
să îşi plece
genunchiul şi
inima în faţa
lui Dumnezeu.
(Matei 21: 13).
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Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei care-și
vor sărbători ziua de naștere în săptămâna următoare:
Baban Maria (03.07); Piscoi Aurica (03.07); Micula Simona (08.07);
Hodoroabă Iacob (09.07).

