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Hanem keressétek elõször Istennek országát és az Õ
igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6:33

Az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû
fegyvernél... Zsid 4:12

Józs 1:8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól,
hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent
úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó
szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.

Józs 24:15 Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
Kol 3:16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek

gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást
zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén
a ti szívetekben az Úrnak.

Jel 2:10. Légy hû mindhalálig és néked adom az életnek
koronáját.

Jel 21:27. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki
útálatosságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet
könyvébe, amely a Bárányé.

The centrality of the Bible is essential. “Study the
Bible, dear brethren, through and through, with all
the helps that you can possibly obtain: remember
that the appliances now within the reach of ordinary
Christians are much more extensive than they were
in our fathers’ days, and therefore you must be
greater biblical scholars if you would keep in front of
your hearers. Intermeddle with all knowledge, but
above all things meditate day and night in the law of
the Lord.” Charles Spurgeon
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A 7 levél - Jelenések 2-3

1. Efézus - Az elsõ szeretet elhagytad. (2:4)
2. Szmírna - Légy hû mindhalálig, és neked adom az

élet koronáját. (2:10)
3. Pergamon - Tudom, hol van a lakóhelyed... (2:13)
4. Thiatira - Utolsó cselekedeteid többek az elsõknél.

(2:19)
5. Szárdisz - Az a meved, hogy élsz, pedig halott vagy.

Ébredj fel, és erõsítsd meg a többieket...
6. Filadelfia -
7. Laodicea -

(könyvenként 1-2 vers)

17 éve, 1990.
február 8-án

érkezett Detroitba
a Herjeczki család.

Akép az elsõ
detroiti vasár-
napon készült,
február 10-én.

A születésnapos
Szilágyi Gyuszit és
Bancsov Henriettát

köszöntöttük a
múlt vasárnapi
tisztelet után.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Hova gyüjtesz kincseket? - Mt 6:19-21

D.U. 6:00 ISTENTISZTELET
igehirdetés: Levél az szárdiszi gyülekezethez - Jel 3:1-6

Közös énekeink: 163. Aki akar, jöjjön / 89. Jézusomnak
nagyvoltáért e világról lemondok / 244. Nevem bent van-e már?

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Ma 17 éve, hogy elkezdtük a szolgálatot a detroiti gyülekezetben. Hálát

adok az Úrnak a megtartásért, a gyülekezetért, családomért. Azért
imádkozom a mai napon különösen is, hogy tegye áldássá életünket,
szolgálatunkat közöttetek.

Örülünk annak, hogy Tibor is hazaérkezett a mexikói munkájából (azt
hiszem õ is örül). Imádkozunk azért, hogy munkájuk még sokáig
megmaradjon itt Michiganban.

Ádám a héten Japánba utazott, imádkozunk érte.
Juhász Sándorék pedig a héten, 16-án Izráelbe mennek,

Magyarországon keresztül, az Evangéliumi Hírnökben is meghirdetett
Szentföldi csoporttal. Torontóból, ahol szervezték a csoportot, többen is
útrakelnek. Az Úr oltalmába ajánljuk õket.

MABAVISZos vasárnapot tartottunk a múlt héten. Délután vetített
képek segítségével is gondoltunk a távolban élõ testvéreinkre.
Áttekintettük mind a hat magyar baptista szövetség életét az általuk írt
beszámoló alapján és imádkoztunk értük. Abban a reményben tettük
mindezt, hogy ezen a napok másutt is megemlékeznek az Úrnak arról a
maroknyi népérõl, akiket magyar baptistáknak nevezünk.

Úgy számoltuk, hogy 620 magyar baptista gyülekezet van világszerte.
21900 bemerített tag, 200 aktív lelkipásztor végzi a szolgálatot és közel 50
gyülekezetben nincs lelkipásztor. Arányosan a legnagyobb növekedés
valószinûleg Kárpátalján és a Délvidéken van, ahol egy-egy új
misszióállomással is bõvült a munkaterületük az elmúlt évben. Áldja meg
az Úr a gyülekezeteket, a hat szövetséget és a világszövetségünket is!

Az elmúlt két hétben nagy munka folyt az imaháznál. Felújítottuk a
férfi és a nõi mosdókat. Köszönjük Juhász Sándor és Kovács József szép

Lay not up treasures

Do not treasure to you treasures. The beautiful legend of St. Thomas and
Gondoforus is told by Mrs. Jameson (“Sacred and Legendary Art”): “When St.
Thomas was at Caesarea, our Lord appeared to him and said, ‘The king of the
Indies, Gondoforus, hath sent his provost, Abanes, to seek for workmen well
versed in the science of architecture, who shall build for him a palace finer than
that of the Emperor of Rome. Behold, now I will send thee to him.’ And
Thomas went, and Gondoforus commanded him to build for him a magnificent
palace, and gave him much gold and silver for the purpose. The king went into a
distant country and was absent for two years; and St. Thomas, meanwhile in-
stead of building palace, distributed all the treasures among the poor and sick;
and when the king returned he was full of wrath, and he commanded that St.
Thomas should be seized and cast into prison, and he meditated for him a horri-
ble death. Meantime the brother of the king died, and the king resolved to erect
for him a most magnificent tomb; but the dead man, after that he had been dead
four days, suddenly arose and sat upright, and said to the king, ‘The man whom
thou wouldst torture is a servant of God; behold, I have been in Paradise, and
the angels showed to me a wondrous palace of gold and silver and precious
stones; and they said, ‘This is the palace that Thomas, the architect, hath built
for thy brother, King Gondoforus.’ And when the king heard these words, he
ran to the prison, and delivered the apostle; and Thomas said to him, ‘Knowest
thou not that those who would possess heavenly things have little care for the
things of this earth? There are in heaven rich palaces without number, which
were prepared from the beginning of the world for those who would purchase
the possession through faith and charity. Thy riches, O king, may prepare the
way for thee to such a palace, but they cannot follow thee thither.’”

munkáját. Örülök a
tegnapi (szombat)
közös össze-
fogásnak is, amikor
felszereltük, újra
használhatóvá tet-
tük ezeket a
helyiségeket. Lajos,
Béla, Ákos, Józsi,
meg a lp. egész
napos munkájával
majdnem
befejeztük. Itt még
egy napi munka
lehet vissza, s akkor
ezzel megleszünk.

A januári gáz
számlánk 713 dollár
volt. Ma megpróbálunk egy kicsit spórolni azzal, hogy a lenti helyiségben
tartjuk összejöveteleinket, ahol egy kicsit olcsóbb bemelegíteni.


