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Fii credincios în lucrul Domnului!
Luni, 24 iulie

Duminică, 30 iulie

Citirea: 2 Cronici 12-14, Psalmul 87

Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Timotei Bulzan

Marţi, 25 iulie
Citirea: 2 Cronici 15-18, Proverbe 19:26-29
Rugăciune, de la ora 18
Vor sluji: Silviu Silaghi, Daniel Filip,
Ionel Socaciu

Miercuri, 26 iulie
Citirea: 2 Cronici 19-21, Psalmul 88
Întâlnire de evanghelizare şi învăţătură
cu Adi Cioban, de la ora 18

Azi, 23 iulie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Adi Strete
ºi Ionel Socaciu

Citirea: 2 Cronici 22-25, Proverbe 20:1-5

Proverbe 20:5
Versetul sãptãmânii:

Citirea: 2 Cronici 26-28, Psalmul 89

Sâmbătă, 29 iulie
Citirea: 2 Cronici 29-32, Proverbe 20:6-10

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

Joi, 27 iulie

Vineri, 28 iulie
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Sfaturile în inima
omului sunt ca
nişte ape adânci,
dar omul priceput
ştie să scoată din
ele.

www.betania.ro

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Timotei Bulzan

CHIPUL
Încercă să te plimbi puțin
prin oraș și să urmărești chipul
oamenilor. Nu, nu te îndemn
să te holbezi la oameni, că
nu-i frumos (și nici productiv),
ci doar să observi chipul
oamenilor. Deși pare un
exercițiu care și-a căpătat
parcă alte conotații, într-o
lume a imaginii care se
pervertește cu fiecare poză și reclamă, încearcă să te rupi de
comportamentul acesta postmodern în care tot ce-i legat de
imagine e sexual, prin definiție, și încearcă să zărești chipul

Anunţuri

continuare...

oamenilor. Sunt atât de diferite și având o diversitate infinită
că te minunezi.
Ce este chipul? Ce spune el? Este el o oglindă a ceea ce-i
în interior? Este el un mod de a comunica? Este el modul în
care-ți exprimi sentimentele, starea, emoțiile? Am putea
spune că este cel mai la-ndemână, cel mai simplu și automat
mod în care suntem percepuți de ceilalți. Și chiar dacă este o
abordare neînțeleaptă să emiți observații profunde (sau chiar
judecăți, că la asta ne pricepem) doar printr-o simplă privire a
chipului cuiva, aceasta poate exprima, în momentele de
sinceritate, ceea ce-i în interior – zbateri, frustrări, bucurii,
frământări, victorii etc.
Vei observa pe chipul oamenilor toate aceste stări în funcție
de starea lui. Și chiar dacă chipul este ceva volatil care se
poate schimba la pas de secundă, acestea pot forma starea
interioară, se sedimentează mai târziu transformându-se mai
apoi în acțiuni, vorbe, în explozii sau implozii, în
comportament, în obiceiuri.
Mă întreb, oare cum se vede chipul meu? Ce înțeleg
oamenii uitându-se la chipul meu? Poate fi aceasta o
modalitate în care să transmit un mesaj clar, simplu și
transformator: Cristos locuiește în interior! Nu spun să trăim
ca niște farisei zâmbăreți care credem că putem arăta, în
afară, ceea ce n-avem în interior! Ci să trăim avându-L pe
Cristos în inimă făcând orice lucru ca pentru El, arătând
dragoste acolo unde este frângere sau rebeliune şi
compasiune acolo unde-i deznădejde!
Se vede pe chipul tău speranța că indiferent cât de rău s-ar
deteriora lucrurile, valorile tale nu sunt ale acestei lumi. Că
sub tumultul frământărilor tu stai pe o stâncă numită Isus
Cristos! Că indiferent că sunt momente când nu poți zâmbi,
speranța ta este neclintită în Cel care ți-a dat chip!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru aceste donaþii.

Continuã slujirea în camera de vindecare interioarã (healing room).
Toţi cei care au nevoie de restaurare interioarã, rugãciune profeticã şi
slujire practicã pot lua legãtura cu Felicia Silaghi.
Aşteptãm sã ne trimiteţi prin S MS fie motivul dvs.
de rugãciune, fie alte ne voi pe care le aveţi în
sãptãmâna care urmeazã şi vã putem fi de ajutor:

07 7 0 92 1 61 8

CITATE

Un creştin care nu are rădăcini este recoltă uşoară pentru
Satan.

O carte într-adevăr nouă şi originală ar fi aceea care ne-ar
face să iubim vechi adevăruri.
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