A BIBLIA
KÖNYVEI

1. Az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden
kétélû fegyvernél... Zsid 4:12
2. 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.
3. Józs 24:15 Én azonban és az én házam az Úrnak
szolgálunk.
4. 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.
5. Jel 2:10. Légy hû mindhalálig és néked adom az
életnek koronáját.
6. Jel 21:27. És nem megy abba be semmi tisztátalan,
sem aki útálatosságot cselekszik, hanem csak akik
beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé.
7. Mt 11,28 Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik
megfáradtatok és megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket.
8. Mt 28,18 Nékem adatott minden hatalom
mennyen és földön. 19 Elmenvén azért, tegyetek
tanítványokká minden népeket...
9. Róma 8,1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik
nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
10. Róma 8,38 Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, ...
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket
az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus
Krisztusban.
11. Fil 4, 13 Mindenre van erõm a Krisztusban, aki
engem megerõsít.
12. Hos 6,1 Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert õ
szaggatott meg és õ gyógyít meg minket.
13. Joel 2,13 És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez.
14. Ámos 3,2 Csak titeket választottalak magamnak e
földnek minden nemzetségei közül; azért büntetlek meg
titeket minden gonoszságtokért.
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Ezen a héten olvassuk el Abdiás, Jónás és Náhum próféták könyvét!

Az elmúlt vasárnap a clevelandi gyülekezet testvérisége látogatott el hozzánk.
A fölsõ és az alsó képen a bal és a jobboldali padsorokban ülõ testvéreket látjuk.
A hátsó és az elsõ sorok közötti különbséget is. Valaki megint azt mondta, hogy az
utolsókból lesznek az elsõk. De ugye mindenki tudja, hogy az ige nem ezt mondja,
hanem csak azt, hogy lesz olyan is.

“...adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá
a felsõ forrást és az alsó forrást.” (Józsué 15:19)
2007. május 6.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az igazi szeretet - Rm 12:9-21
A tisztelet után kóruspróbát tartunk
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: A biztos célba érkezés -Fil 3:12-16
Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / 21. Amazing
grace / 227. Mi tisztít meg bûnömbõl? / 39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az Evangéliumi Hírnökben ezt olvasom a múlt vasárnapunkról:
A Clevelandi Gyülekezet testvérisége április 29-én meglátogatta
gyülekezetünket, viszonozva ezzel a detroitiak õszi clevelandi útját.
Dr. Pintér Zoltán lelkipásztorral az élen negyven – ötven testvér
érkezett a reggeli órákban, szolgálatra és ünnepre kész szívvel. Egy kis
reggeli után imaórával kezdtük a napot, melyen a Nagyváradról
vendégségben lévõ Király Péter testvér és Lakatos Csaba szolgált. A
tavaszi ünnepélyt aztán szép szolgálatok sora indította, elsõsorban a
clevelandi testvérek részérõl – karének, bizonyságtételek, versek, családi
énekes szolgálat; de a végén a helyi kórus énekét is meghallgattuk. Pintér
testvér a Józsué 15:15-19 alapján szólt az alsó és a felsõ forrásokról.
A hosszabb istentisztelet után közös ebéden vettünk részt. Az ebéd
során és után is hallgattunk még néhány szolgálatot a férfikórus részérõl.
Jó volt, áldásos volt az együttlét, köszönjük clevelandi testvéreink
szolgálatát. Ezután újra többet fogunk imádkozni egymásért – detroitiak és
clevelandiak.
Még hozzátenném itt, magunk között: köszönöm a testvérek és
testvérnõk helytállását a szeretetvendégség elkészítésében. Finom volt
minden, meg bõséges is.
Jövõ vasárnap tartjuk az ANYÁK NAPJÁT. (Európában május elsõ
vasárnapja a hagyományos nap. Aki még ezt megteheti, ma hívja fel az
óhazában élõ édesanyját, ne a jövõ héten.)
Mikó István ma utazik el a Szentföldre. Elõször Jordániába mennek,
majd onnan Izráelbe. A négy hetes tanulmányi úton lesz alkalmuk arra,

hogy a legtöbb Bibliában említett helyet felkeressenek. Imádkozunk
Istvánért, nem csak ma, s az Úr oltalmába ajánljuk õt és az egész
csoportot. (Az utat az a keresztyén egyetem szervezi, ahol István néhány
évvel ezelõtt tanult.)
Május 14-én a lelkipásztor és felesége Magyarországra utazik, két
hetet lesznek távol a gyülekezettõl.
A Magyar Baptisták Világszövetsége vezetõinek tanácskozására
utazom, mint e testület jelenlegi elnöke, és egyúttal a mi szövetségünk
képviseletében is. Ezen kívül rész veszek (feleségemmel együtt) egy
debreceni missziós konferencián, amit a magyarországi testvérek
szerveznek. Meglátogatom a délvidéki és a kárpátaljai testvéreket is –
Jugoszláviában, illetve Ukrajnában.
Magammal viszem a gyülekezetünk Samaritánus programja keretében
az idénre is megszavazott támogatást a Jugoszláviai mozgássérült és árva
gyerekek számára, valamint némi segítséget a kárpátaljai misszióra is.
Karner testvérnõ is küldött adományt erre a célra is. Hisszük, hogy jó
helyre jut, szükséget enyhít adományunk.
Ha valaki még nem adta be az erre a célra ígért adakozását, még
megteheti ma és a jövõ vasárnap. (Beregszászra Banás és Kurti
testvérektõl (CA) is kaptam egy kis elvinnivaló segítséget.)
Mint ahogy ilyenkor tenni szoktam, most is hozok annyi Bibliát és
könyvet, amennyit csak tudok, hogy a postaköltséget megspóroljuk (ami
mostanában megduplázná a könyvek árát). Ha valakinek Bibliára, vagy
valamilyen könyvre volna szüksége, írja fel egy papírra nekem, s akkor
bizonyára nehezebben felejtem el.
Május 12-én, szombaton este 6-kor tartjuk meg a múlt héten
elhalasztott házaskört. Szeretettel várjuk a házaspárokat az imaháznál!

Filippi 2,5-11 KRISZTUS HIMNUSZ
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus
Jézusban is,
6. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak
azt, hogy õ az Istennel egyenlõ,
7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez
hasonlóvá lévén;
8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát,
engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly
nevet, a mely minden név fölött való;
10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké,
földieké és föld alatt valóké.
11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten
dicsõségére.

