
2008. október 26.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet,

de a lelket meg nem ölhetik!

Inkább attól féljetek, aki a lelket is meg a testet is

el tudja pusztítani a gyehennában! (Maté 10:28)

Szerda este vendégünk volt Meláth Attila váci lelkipásztor.
A bibliaóra után szeretetvendégséget tartottunk. A kép az asztal körül készült.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Az Ige éltet a hatalom szorításában is - Jer 27,1-15

Az tisztelet után rövid kóruspróbát tartunk

Délután 6:00 Közös REFORMÁCIÓS istentisztelet a
református templomban

Közös szolgálatok, igehirdetés: Herjeczki Géza

Közös énekeink: 11. Imádjuk az ég s föld Királyát / 254. Menny
felé menni törekszem / 151. A zord viharban szikla vár

GYÜLEKEZETI HÍREK

Ma délután 3 órai kezdettel az 1956-OS FORRADALOMRA emléke-
zünk a Magyar Kultúr Központban (Goddard Rd., Taylor). Az ünnep-
ségre mindenkit szeretettel vár a rendezõ Szabadságharcos Szövetség.

Ma délután 6 órakkor nem itt, hanem a református templomban jö-
vünk össze, közös REFORMÁCIÓS ünnepségre. Hívjunk másokat is!

Jövõ vasárnap (november 2-én) egy órával késõbb jövünk az
imaházba. Ne feledjük el szombat este visszahajtani az órat egy órával!

IRODALMI NAPOT tartunk november 9-én.

HÁLAADÓNAPUNKAT november 23-án tartjuk, melyre a torontói
testvéreket is meghívtuk. A 100 éves évfordulós sorozatunk egyik része
lesz ez.

Ugyancsak jubileumi ünnep lesz a december 7-i adventi ZENEI
ÜNNEPÉLY, amire meghívjuk a református, pünkösdi és katolikus
gyülekezetek testvériségét is.

Imádkozzunk betegeinkért! Id. Fûr Béla testvér már otthon van a
kórházi kezelés után, de igen gyengén. Ádám is, Tibike is betegeskedik,
imádkozhatunk értük is. Jakab testvérék meglátogatták Zeke testvérnõt
Clevelandban, õ is igen gyengén van.

Az elmúlt vasárnap Clevelandban jártunk, az IFJÚSÁGI TALÁLKO-
ZÓN. A vasárnapi alkalmon legalább 25 detroiti vett részt. A hosszú

A Reformáció egyik legjelentõsebb következménye az volt, hogy a Szent-
írást egyre több nyelvre lefordították, kinyomtatták és így egyre többen olvas-
hatták is. Az elsõ teljes magyar fordítást Károli Gáspár adta ki, 1590-ben.

Károli Gáspár Nagykárolyban született 1526 (más források szerint 1530)
körül. Eredeti neve Radics vagy Radicsics Gáspár volt, de késõbb a szülõváro-
sáról Caroli illetve Caroliusnak nevezte magát. Iskoláit Nagykárolyban kezdte,
Brassóban végezte, majd 1556-ban a Wittenbergi Egyetemen tanult. 1562-ben
hazatért, egy év múlva, 1563-ban gönci plébánossá választják (ezt a tisztséget
haláláig megatartotta), majd esperes lett. Nem sokkal ezután megválasztják a
Kassa-völgyi egyházmegye szeniorává. 1566-ban összehívja a gönci zsinatot,
tiszáninneni esperességek zsinatát. 1572-ben újjáépíti gönc leégett templomát.
1591-ben Göncön halt meg.

Károli Gáspár legjelentõsebb munkája a Biblia elsõ teljes magyar fordí-
tása, melyet 1586-ban kezdett meg, Rákóczi Zsigmond támogatásával. Hat
református lelkész társa segítségével hamar elkészült a fordítással, így négy év
múlva (1590) a magyar nyelvû Biblia Vizsolyban nyomtatásban is megjelenhe-
tett, 700-800 példányban. Mára 52 példány maradt fel, ebbõl 24 található
Magyarországon. (Wikipedia)

délelõtti tisztelet középpontjában a bemerítés volt. Veress Tündét követte
az Úr Jézus példáját, dr. Pintér Zoltán helyi lelkipásztor merítette be.

Az igehirdetést az ifjúságira meghívott váci lelkipásztor, Meláth Attila
tartotta.

A detroiti
fiatalokat a
Juhász gyere-
kek énekes
szolgálata
képviselte.

Remélem,
hogy hallunk
majd beszá-
molót az
ifjúságiról –
talán már ma
is.

MELÁTH ATTILA testvért keddtõl a mi vendégünk volt, péntek délig,
amikor tovább utazott Chicagóba. Szerda este szolgált közöttünk az igével
a 131. Zsoltár alapján. Örülök annak, hogy majdnem mindenki el tudott
jönni szerda este. Meláth testvértõl egy kis beszámolót is kértünk a váci
gyülekezetrõl és ottani szolgálatáról. Az estét szeretetvendégséggel
zártuk.

A clevelandi ifjúsági találkozón Juhász Robi kíséri Annát és Rebekát.


