Biserica Creștină Baptistă Golgota, București

Revitalizarea Bisericii Golgota - Buletin de Rugăciune
(zilnic între orele 6 - 9 și 18 - 21)
Săptămâna 59: 4 - 11 aprilie
Tema Săptămânii: Alegerile și Faptele Credinței
Geneza 13:10-11 "Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut ..."; "Lot şi-a ales toată Câmpia
Iordanului şi a mers spre răsărit..." Geneza 13:5-18
Iacov 2:17 "Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi." Iacov 2:14-26
Laud pe Dumnezeu și Îi mulțumesc pentru:
- că a pregătit faptele bune pe care să le fac în umblarea mea prin credință, împreună cu El;
- că ne-a dat exemplul de iubire a vrăjmașilor, prin Fiul Său, și ne-a dat puterea de a ne iubi
și binecuvânta și noi vrăjmașii;
- că ne-a dat înțelepciunea de a recunoaște și accepta mustrările Sale și puterea de a refuza
contaminarea cu concepțiile nepotrivite ale lumii.
Îl rog pe Dumnezeu:
- să mă ajute să fiu atent și să reacționez la efectele produse atât de prosperitate și
suficiență, cât și de lipsuri, în caracterul meu și în relațiile din viața mea;
- să mă ajute să am o bună mărturie în viața mea, atât prin modul de viețuire și vorbire, cât
și prin faptele concrete ale credinței mele;
- să-mi dea voința și puterea de a pune nevoia aproapelui meu și câștigul maxim al
Împărăției lui Dumnezeu mai presus de interesul meu personal.
Motive speciale de rugăciune ale Bisericii
1. Parafrazând declarația unui pastor din nordul Nigeriei, declarație făcută după ce biserica
din sat a fost arsă și numeroși creștini omorâți și jefuiți de grupările musulmane, vă îndemn
scumpi frați și surori să ne rugăm nu numai ca Dumnezeu să îndepărteze flagelul cu care
lumea este biciuită în aceste zile, ci și ca Dumnezeu să dea putere Bisericii Sale să fie un
exemplu de curaj, credință și faptă.
2. Continuăm să ne rugăm pentru:
a) Poporul român: să se oprească din alergare și zbatere, să se întoarcă cu fața către
Dumnezeu, să caute pe Dumnezeu și să înțeleagă că El este Stăpânul acestui Pământ și
Mântuitorul oamenilor și cât mai mulți să se pocăiască în mod real.
b) Pentru țările lumii grav afectate de acest virus, în mod special: SUA, Italia, Spania,
Germania, China, Iran, Marea Britanie, Franța, și nu numai;
c) Pentru toți cei care își îndeplinesc datoria față de societate, expunându-se zilnic
pericolului contaminării: cadrele medicale, cei ce lucrează în comerț, lucrătorii Poștei, cei
responsabili cu ordinea publică, cei ce guvernează, cei din administrația publică și alții.
3. Ne rugăm pentru continuarea cu înțelepciune și determinare a procesului de Revitalizare
a Bisericii. Pentru ca membrii Trupului lui Hristos din Biserica Golgota să înalțe și să
onoreze numele lui Dumnezeu, trăind în sfințenia Lui și dovedindu-și prin cuvânt și faptă
mântuirea. Ne rugăm pentru: # păstorii și prezbiterii bisericii Golgota; # frații implicați în
lucrarea de ajutorare; # ceilalți lucrători din biserică; # membrii comitetului bisericii; #
echipa de redactare a buletinului de rugăciune.

