
2008. október 5.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Kívánnám Istentõl, hogy ne csak majdnem, hanem

nagyon is, és ne csak te, hanem mindazok is, akik ma

engem hallgatnak, olyanok lennének, amilyen én is

vagyok, e bilincsek nélkül. (Csel 26:29)

A Rathfon házaspár (Andrea és Chris) 10 éves házassági évfordulója és Szilágyi
Emily születésnapja alkalmából álltuk körül az asztalt, miután elénekeltük a
köszöntõ énekeket, s kívántuk Urunk áldását életük következõ szakaszára.

A múlt héten kaptam néhány fényképet Szabadi testvér lányától (Szakály Ottilia),
ezek között az itt láthatót. Azt gondolom, hogy a kép Kalkó József lelkipásztoréknál
készülhetett, a 60-as években. Balról: Szabadi Gusztáv (Detroiti lp. 1969-74), Sáhó

Miklós alelnök, Herjeczki András (1976-83, 88-89) és Kalkó József lp.

Elkészült a
kórusunk újabb

CD-je. Három
borító közül

választhatunk.

A tartalma
ugyanaz: 13 ének, a
legszebbek közül.

Önköltségi ár: 1 db
3 dollár, tízért 4-et

kaphatunk.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 úrvacsorai istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Igehirdetés Agrippa királynak - Csel 26,1-29

Az tisztelet után kóruspróbát tartunk

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az õsi kígyó levettetése - Jel 12,7-12

Közös énekeink: 121. Hírdessétek hangos szóval / 319. Mi
lenne, ha még ma? / 227. Mi tisztít meg bûnömbõl? / 39. Áldott
legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Többen is utaztak a héten. Marika hétfõn indult vissza és szeren-

csésen hazaérkezett. Hiányoljuk közülünk! Ádám is megjárta Alaszkát
(majd megkérdezem tõle, hogy átlátott-e onnan a nagy Oroszországba?).

Ezen a hétvégén van a horgásztábor Rámában. Lajos és Sándor
képviselnek bennünket. Ma hálaadónapot tartanak a torontói testvérek,
melyen a halászok is ott maradnak. Lukács János chicagói lelkipásztor
tv. szolgál ma és a horgásztáborozást is õ vezette.

Ne feledkezzünk el a clevelandi ifjúságiról - október 17-19 között.
Várják a jelentkezõket a clevelandi testvérek. Meláth Attila váci lelki-
pásztor lesz a találkozó fõelõadója. Reméljük, hogy vele Detroitban is
találkozhatunk valamikor az ifjúsági után.

Betegeink kicsit jobban vannak. Pap testvérrel meglátogattuk a héten
Tüske Tibor atyánkfiát. Szépen erõsödik a lába a mûtét után, köszönti a
testvéreket.

Ne feledkezzünk meg idõs testvéreinkrõl és a gyülekezedtünktõl távol
lakó testvéreinktõl, akik szeretettel gondolnak ránk (Karner testvérnõ a
tegnap is rám bízta, hogy adjam át  köszöntését).

Fókuszban – Garázsszél (Garage sale)

Szeptember utolsó hétvégén, pénteken és szombaton garázsszelet tartottunk az
imaházunk parkolójában. Az idén ez volt a második - általában minden évben tartunk
egyet, vagy kettõt. Mivel magunk között is, másokban is felmerült néhány kérdés a
garázsszéllel kapcsolatban, gondoltam, hogy most errõl írok itt a fókuszban.

Minek tartunk garázs szelet? Nem illik az imaház parkolójában ilyet csinálni.
Nem vagyunk rászorulva arra a pénzre. Miért nem adjuk oda ingyen a szegényeknek
az összegyüjtött holmit? Sorolhatnám az ehhez hasonló kérdéseket, amelyek közül
néhány talán bennem is megfogalmazodott évekkel ezelõtt.

Az amerikaiak általában szeretik a garage sale-t. Yard sale, rummage sale, tag
sale, attic sale, moving sale, vagy junk sale – tkp. ugyanazt jelenti. Használt, vagy
(már) nem szükséges dolgokat: apró csecse-becséket és nagyobb tárgyakat, pl.
bútorokat raknak ki az udvarra, vagy a ház köré, ahol a véletlenül arra menõk, vagy az
éppen oda érkezõk körbejárhatják, kedvükre válogathatnak, az áron alkudozhatnak,
s megvásárolhatják ami éppen megtetszett nekik, vagy amire a pénzükbõl futja. Az ár
legtöbbször csak néhány cent (leggyakoribb a 25, vagy 50 cent és az egy dollár), de
egy bicikli 40 dollárért, egy ágy 30-ért is elkelhet. Engedélyt kell kérni rá a várostól,
de adót nem kell fizetni sem a vevõnek, sem az eladónak a bevétel után.

Aki figyelmesen jár az utcákon, garázsszelek között, hamarosan rájön, hogy
legtöbbször nem azért rendezik, mert így akarnak pénzt keresni, hanem azért, mert
nem akarják a szemétbe dobni azt, aminek még van valamilyen értéke. Ha nekik nem
kell már, lehet, hogy a szomszéd felhasználja még.  :)

Nem szégyenlik a portékáikat a szomszédok elõtt, inkább elvárják tõlük, hogy
átjöjjenek és böngésszenek az asztalok között, amit általában meg is tesznek. :)

Azt is tudják (magukból kiindulva), hogy amikor nincs az embernek pénze, vagy
nagyon kevés van, olyankor jól jön egy nagyon olcsón megvett ruhadarab , amit nem
könyöradományként kapott valakitõl, hanem olcsón megvásárolt. :)

Mindezek miatt magam is megszerettem a garázs szeleket.
A gyülekezetünk régi hagyománya már, hogy évente egyszer-kétszer mi is rende-

zünk egy ilyet. Többek között ilyen pozitív eredménye volt a garázsszelünknek:
A megelõzõ hónapok során összegyüjtött tárgyakkal sok szomszédunknak

szereztünk örömet. Néhány dollárért egész szatyorra való ruhát, vagy háztartási
dolgokat vihettek magukkal. Sajnos azt is tapasztaltuk, hogy szegényebbek lettek a
vásárlóink az elmúlt év alatt.

A két nap alatt gyakran nyílt lehetõség arra, hogy bizonyságot tegyünk a
vásárlóknak, nem egyszer Bibliát (Csel+Lukács) is adtunk nekik. (Mindkét reggel a
bizonyságtételre buzdított H tv. a kezdõ áhítat során. Kép: péntek reggeli áhítat.)

Az összegyûjtött pénzt missziós célra fordítjuk most is (a nõtestvérek misszióznak
a most összegyûjtött 840 dollárral). Éppen ezért mi magunk is vásárolunk, ugyanúgy,
mint a vendégeink.

A közös munka, szolgálat során örülünk egymásnak is. Most még pizzát sem
kellett rendelni, mert a nõ
testvérek gondoskodtak
az ételünkrõl. Néha más
munkákat is elvégzünk
egyúttal az imaház körül
– most a fõbejárat alapos
felújítását. Örülök a
garázsszelünknek, a jó
eredménynek, a testvéri
összefogásnak.

Október 6. Kegyelettel emlékezünk az 1848–49-es szabadságharc 13
hõs katonai vezetõjére, akiket 1849. október 6-án Aradon végeztek ki.

A 13 tábornok neve: Aulich Lajos,  Damjanich János,  Dessewffy
Arisztid,  Kiss Ernõ,  Kneziæ Károly,  Láhner György,  Lázár Vilmos,
Leiningen-Westerburg Károly,  Nagysándor József,  Poeltenberg Ernõ,
Schweidel József,  Török Ignác és Vécsey Károly.


