
2008. november 2.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Aki hisz a Fiúban, örök élete van;

aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet,

hanem az Isten haragja marad rajta.

(János 3:36)

Kórusunk énekel a református templomban a közös reformációs ünnepélyen.

Clevelandban kaptuk kézhez ezt az oklevelet, amit Bokor Barnabás  karnagy testvér
készített gyülekezetünknek és karmesterünknek, Fûr Bélának. Köszönjük a
figyelmességet Bokor testvérnek.  Örülünk annak, hogy a többi gyülekezet

énekeseivel együtt mi is részt vehettünk a Bokor testvér vezette nagy jubileumi ének
és zenekarban. Reméljük, hogy õk is részesültek hasonló elismerésben.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 úrvacsorai istentisztelet

kórus
Igehirdetés: A Bárány menyegzõje - Jel 19,6-9

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Kegyelmi ígéretek - Jer 30:18-24

Közös énekeink: 105. Dicsõség legyen Istennek! / 40. Mikor
mind a mennybe megyünk  /  227. Mi tisztít meg bûnömbõl?  /
39. Áldott legyen a frígy

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A múlt vasárnap délután tartottuk a közös reformációs istentiszteletet,

ezúttal a református templomban. Az istentisztelet elsõ részében szolgála-
tokat hallgattunk. Elõször a mi kórusunk éneket két éneket, közötte Pap
Eunika és Fûr Anikó mondott verset. A Juhász gyermekek szolgálata
képviselte a pünkösdi testvéreket; a lányok énekét -melyben Annamária is
segített- Robi kísérte. Jó volt hallani a hatalmas templomban -ahol jobbára
idõseb- bek szolgálnak- gyermekeink éneklését. (Estére belehallgatunk.)

A református kórus szolgálatai között is hallgattunk két szép verset.
Nt. Varga Ferenc református lelkész ezután a reformáció egyik ritkáb-

ban emlegetett, ám neves egyéniségét, Zwingli Ulrich-ot mutatta be.
Herjeczki testvér igehirdetésében az Isten ihletett, üdvösségre elvezérlõ
Igéjérõl szólt (2Tim 3,15-17).

A közös istentisztelet után vendéglátóink
szeretetvendégségre hívtak mindenkit. Ennek
során Fûr Béla tv. egy tortával köszöntötte a
lelkipásztorokat a „Pastors Appreciation” hó-
nap alkalmából. Köszönjük a figyelmességet!

Délután került sor az 1956-os forradalom
52-dik évfordulójára rendezett ünnepségre.
Az ünnepi beszédet Stubits János tartotta, a
Magyar Szabadságharcos Szövetség elnöke.
Színvonalas ének-zene darabokat hallgattunk
és néhány verset is. Az ünnepély végén a Szabadságharcos Szövetség
elnöke a jelenlévõ egyházak és magyar szervezetek sorában nekünk is
adott ötszáz dollárt, hogy azzal mi sáfárkodjunk, arra érdemes magyar
ügy(ek) támogatásával. Köszönjük a megtisztelõ megbízást!

The Statue of Liberty was dedicated OCTOBER 28,
1886. A gift from France, it was built by Gustave Eiffel,
builder of the Eiffel Tower, and designed by Auguste
Bartholdi, who wrote: “The statue was born for this place
which inspired its conception. May God be pleased to
bless my efforts and my work, and to crown it with success,
the duration and the moral influence which it ought to
have.” On its 50th Anniversary, OCTOBER 28, 1936,
Franklin D. Roosevelt stated: “The Almighty...did pre-
pare this American continent to be a place of the second
chance...Millions have...found...freedom of opportunity,
freedom of thought, freedom to worship God.”

Szavazunk – November 4.
Kikre szavazzunk? Azokra a politikusokra, akiknek az elveik közelebb állnak a

Biblia tanításához. Mindkét fõ elnökjelölt templombajáró ember, az egyik baptista.
Rick Warren kérdésére mind a ketten szépen válaszoltak, Krisztus hívõknek vallották
magukat. Hitük õszinteségérõl kampányuk során nem volt módunk meggyõzõdni.
Hazaszeretetük, tehetségük, cselekvõképességük kétségtelen.

Ám annyit nem ér a választás, hogy egymással összevesszünk. Semmi probléma
nincs akkor, ha nem ugyanazokra a személyekre szavazunk (egyébként nem két em-
berrõl van szó, hanem két különbözõ pártról és különféle törvény-javaslatokról).

Ha lehetne szavazni a választási rendszerrõl, a mostani ellen szavaznék. Több mint
egy éve hatalmas összegeket költve törekszenek politikusaink arra, hogy – well, hogy
gyõzzenek; de a gyakorlatban arra, hogy egymást lejárassák, lehetetlenné tegyék.
Körülbelül sikerült is. Olyan sebeket ejtettek egymáson, meg olyan gyûlöletet
ébresztgetnek az egyszerû emberekben egymás ellen, amit nem biztos, hogy könnyû
lesz a választások után hátunk mögé vetni, elfelejteni, begyógyítani.

Aki szavaz, jókedvvel szavazzon, azzal a reménységgel, hogy szavazata
hozzájárul ahhoz, hogy országunk jobb irányba fordul. Ne a másik ellen, hanem az
általunk jobbnak tartott mellett szavazzunk. A mostani világ-válság idején nem
mindegy, hogy mi lesz velünk, mi lesz a „Szabadság Szobor” országával.

Bancsov Barna és Ildikó Magyarországra és Erdélybe utaztak, a héten
jönnek vissza. Ugyancsak hazautazott az Erdõközi házaspár. Az Úr
vezesse vissza õket, egészségben!

Jakab Bálint testvérék pedig most szerdán kelnek útra, hogy a telet
floridai otthonukban töltsék. Az Úr oltalmába ajánljuk õket; hiányozni
fognak nekünk! Reméljük, hogy jól telik majd a tél és tavasszal újra itt
lesznek közöttünk.

Kórusunk CD-jébõl van még néhány példány. Önköltségi ára 3 dollár,
10-ért 4 CD-t adunk.

NAPTÁR
IRODALMI NAP - november 9. Elöljárósági és nõi óra a délelõtti

tisztelet után.
HÁLAADÓNAP – november 23. A torontói gyülekezet lesz a

vendégünk. Közösebédet rendezünk a tisztelet után.
ZENEI ÜNNEPÉLY – december 7-én.

Példát mutattunk a tortaevésben.


