CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 14/04
- 1 Împ. 19-20
Marţi, 15/04
- 1 Împ. 21-22
Miercuri, 16/04 - 2 Împ. 1-3
Joi, 17/04
- 2 Împ. 4-5
Vineri, 18/04
- 2 Împ. 6-8
Sâmbătă, 19/04 - 2 Împ. 9-10
Duminică, 20/04 – 2 Împ. 11-13

PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Ps.100:3
Ieremia 1:8
Marcu 9:23
Rom. 6:14
Habacuc 2:3
Mica 5:7
2Cor.12:9,10

DESPRE DRAGOSTE
Dragostea lui Dumnezeu este atât de mare față de noi, încât El nu ne
lasă să mai rătăcim în întuneric, ci ne aduce la lumină. Noi primim dragostea lui
Dumnezeu pentru ca să o putem dărui și altora.
Dragostea este cel mai sigur loc de pe pământ. Orice încercare de a
corecta sau a îndrepta pe cineva fără dragoste duce la dezastru.
(Dave Hickman)
SĂ NE RUGĂM PENTRU
IONUȚ ȘI DANA CUCEUAN – MISIONARI ÎN KENYA
- Sănătate, putere și înțelepciune în lucrare
- Relații sănătoase în echipă, dar și în familie
- Traducerea Scripturii în limbajele semnelor
- Domnul să pună pe inima altor persoane să se alăture echipei

-

SĂ NE RUGĂM PENTRU JUDEȚUL CLUJ
Viziune, protecție și înțelepciune divină pentru slujitorii
bisericilor
Pentru har și plănătate a Duhului în Biserici
Mobilizarea bisericilor în evanghelizare și plantare de biserici
atât în județ cât și în zonele mai puțin evanghelizate ale
României

Situat în partea central-vestică a României, cuprinde 5 municipii, un
oraș și 74 de comune înregistrând o populație de 659.370 locuitori.
Cluj-Napoca este reședința de județ cu o populație de 309.135 locuitori.

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Marți - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 17:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
17:00 – Adolescenți
18:00 – Repetiţie grup

PROGRAMUL DE AZI
Predică: Pastor Dave Hickman

VERSETUL DE AUR AL BISERICII
„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
(Iacov 5:8)
.

IATĂ, ÎMPĂRATUL TĂU, VINE LA TINE
Text: Matei 21 :1-17
Cele mai mari evenimente înregistrate în viaţa Mântuitorului au loc în, ceea ce
numim, « Săptămâna Patimilor ».
Intrarea lui Isus în Ierusalim deschide ”Săptămâna patimilor”.

I. IATĂ = uite ! vezi!
-

un cuvânt de strigare … de atenționare
trebuie să lași totul și să fii atent … urmează un anunț…un eveniment
vrea să indice un lucru important

Pentru noi, astăzi.. Lasă totul și ia aminte…
Iată, semnele vremii vestesc sfârșitul
Iată, aceasta este vremea pocăinței, apropierii de Domnul.
Matei 25:6 – Iată Mirele, ieșiți-i în întâmpinare !

DĂRUIEȘTE CEEA CE ȚI-A DAT DUMNEZEU

(Omul bun scoate ce este bun din vistieria bună a inimii lui, dar cel
rău scoate ce este rău din inima lui cea rea – Luc. 6:45)
Într-o zi un om bogat i-a dăruit unui sărac un coș plin cu gunoi, ca să
își bată joc de el. Omul sărac a zâmbit și a plecat ținând în mână coșul primit.
Ajungând acasă, a început să-l curețe, să-l spele și apoi l-a umplut cu cele mai
frumoase flori.
Sa întors la omul bogat, i-a înmânat acestuia coșulețul. Omul bogat
rămase surprins și l-a întrebat:
„De ce mi-ai dat atâtea flori frumoase, când eu ți-am dat numai

II. ÎMPĂRATUL
-

-

Neprihănit – născut fără păcat,
Biruitor
o Asupra lumii – Ioan 16 :33
o Asupra celui rău … asupra morții (1Cor.15.57)
Smerit – nu arogant, cu nasul pe sus…putea fi, doar era Prințul Universului,
dar a ales umilința
Călare – cu autoritate

gunoi”?
Omul sărac i-a răspuns:
„Orice persoană dăruiește ceea ce are în inimă”.

III. TĂU
Era Împăratul lui Israel – Matei 27:11
Este numit Împăratul împăraților
Este Împăratul tău… înseamnă că El domnește … conduce…

IV. VINE LA TINE
Împăratul tău vine la tine. – Ev.10 :37 – ”Cel ce vine va veni, și nu va zăbovi”
- ești al Lui
- te iubește
- vrea să te binecuvânteze
- vrea să fie cu tine și tu cu El
Tu, îl aștepți ?......Cum îl aștepți ?...Îl dorești din toată inima ?
Petreci timp cu El ?
Cântarea Cântărilor 7:11 ”Vino, iubitule, haidem să ieşim pe câmp…”
Cântarea Cântărilor 8:14 ”Vino repede, iubitule… !”
Apoc. 22:17 – Duhul și Mireasa zic : ”Vino !

ORELE 18.00 – 20.00

