In Loving memory of…
M/M Andrew Nagy …Our Mothers, Helen Nagy and Maria
Frank.

American Hungarian Reformed Church

DONATIONS
Mothers Day
Ascension
Pentecost
Dues
Current Exp.

Building Fund
Heat & Electricity

Debra Kish
Debra Kish, M/M Andrew Nagy,
M/M Bela Miko, Debra Kish
M/M Bela Miko
M/M Bela Miko, Eleanor Gottschalk, M/M
Andras Dombi, M/M Andrew Nagy (5/3;
5/10; 5/17; 5/24), Ella Nagy; Rita
Zimmerman
M/M Andrew Nagy (5/3; 5/17)
Sandra Ban Richters

Then the people rejoiced, for that they offered
willingly, because with perfect heart they offered
willingly to the LORD: and David the king also
rejoiced with great joy. 1 Chron 29:9
És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta
szívvel, önként adakoztak az Úrnak. Dávid király is
nagy örömmel örvendezett. 1 Krónikák 29:9

Pentecost Sunday
May 31, 2020
Rt. Rev. Frank Varga, Pastor
9901 Allen Road
Allen Park, MI 48101
Ph: 313.382.1001 & 313.382.1002
Email: ahrcap@gmail.com

Your donations are received with heartfelt gratitude by our church.They are
being processed by the treasurer weekly.
Az adományaitokat templomunk hála telt szivvel és köszönettel veszi és
azokat pénztárosunk hetente elkönyveli.

“LORD! SPEAK TO ME…”
“Thy Word is a lamp unto my feet…” Psalm 119:105

„SZÓLJ! SZÓLJ HOZZÁM URAM…”
“Lábam előtt mécses a te igéd…” Zsolt. 119:105
Hétfő
Szerda
Péntek
Vasárnap

Márk 10:35-52
Márk 11:12-26
Márk 12:1-12
Márk 12:28-34

Kedd
Csütörtök
Szombat

Márk 11:1-11
Márk 11:27-33
Márk 12:13-27

Monday
Wednesday
Friday
Sunday

Mark 10:35-52
Mark 11:12-26
Mark 12:1-12
Mark 12:28-34

Tuesday
Thursday
Saturday

Mark 11:1-11
Mark 11:27-33
Mark 12:13-27

“But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come
upon you: and ye shall be witnesses…”
Acts 1:8

“Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső
határáig." Ap. Csel. 1:8

Beloved People of God,

Istennek Népe, Szeretett Gyülekezet!

As we read the New Testament, we find a very simple,
very plain, and very forceful truth: The Holy Spirit
makes the greatest difference!

Micsoda különbség, amikor eljön a Szentlélek! Ez az
az igazság amit hallunk és látunk az Újszövetség
könyveit olvasva.

Consider the early disciples; Jesus Himself had taught
them for more than three years which was the
greatest Bible school or seminary! But still He had to
caution them and encourage them not to depend on
their own wisdom and strength:

Gondoljunk csak Jézus tanitványaira: Tanitotta őket
több mint három évig, ami a legjobb biblia iskola vagy
teológiai oktatás. Mégis szükséges volt intése, hogy ne
támaszkodjanak a maguk erejére és bölcsességére.

“but stay in the city until you have been clothed with
power from on high.” Lk. 24:49.

He promised that they would receive the Person of the
Holy Spirit to carry out His plan of world
evangelization. After Pentecost, the Spirit brought
them a new and vivid consciousness of the actual
presence of God. He gave them the gifts of divine joy
and peace. He gave them great and continuing delight
in prayer and communion with God! Finally, we recall
that before Pentecost, the disciples could only ask
questions.
After Pentecost, throughout the record in the book of
Acts, they stood in the authority of the Spirit and
answered all of the questions of the people concerning
God’s plan of salvation through the crucified and risen
Christ! Receive His Holy Spirit today, remember, He
gives Him to everyone who is asking for it.
Pastor Frank

És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti
pedig maradjatok a városban, amíg fel nem
ruháztattok mennyei erővel." Lk. 24:49
Azt igérte nekik, hogy meg fogják kapni a Szentlelket,
aki majd erőt ad és vezérli őket evangéliumi
missziójuk beteljesitésében. Pünkösd után a Lélek által
megtapasztalták Isten valós jelenlétét életükben.
Megajándékozta őket az Isten békességének és
örömének nagy ajándékával. Megtöltötte őket a buzgó
imádság
és
Istennel
való
szent
közösség
gyönyörűségével. És végül, emlékezzünk rá, hogy
Pünkösd előtt a tanitványok csak kérdezni tudtak.
Az Apostolok Cselekedeteiből azt olvassuk, hogy
Pünkösd után a Lélek ereje által vezetve, lelki
biyonyossággal telve, bátran szóltak. A kérdezőknek
mindent világosan megválaszotlak. A feltámadott
Krisztusra mutatva hirdették Isten megváltó tervét.
Vegyétek ma is Szentlelkét mert annak adja, aki kéri.
Lelkipásztorotok

