
100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát,

vegye fel az õ keresztjét és kövessen engem. Mk 8,34
Karácsonyi alkalmaink:

december 21. délután, 24. este 6 óra, 25. délelõtt és délután.

Óév este 5-kor, újév napján este 6-kor tartjuk istentiszteleteinket.
Hívjunk vendégeket és várjuk Urunk áldását ezeken az alkalmakon. 2008. december 14.  ADVENT III.

Herjeczki testvér történelmi visszatekintésében elsõsorban arról a 48
éves idõszakról szólt és mutatott fényképeket, amikor gyülekezetünk a
8400 Vanderbilt Streeti (Dalrey) imaházban élt és szolgált – 1928-tól
1976-ig.

Mint kiderült, abban a városrészben 8 magyar templom / egyház élt,
egészen közel egymáshoz – talán nem túl sokat törõdve egymással. A
Szentkereszt Római Katolikus Egyház az egyetlen, amelyik ma is ott él.
szép templomukban – ami közvetlenül a mi régi templomunk mögött van.

Örültünk, hogy a régiek közül Muncsán Olga testvérnõ is eljött közénk,
aki a Vanderbilt-i imaházunkban nõtt föl, s ismeri az 1930-as közgyûlésrõl
készült, kinagyított fényképen látható testvérek nagy részét.

Az itt lévõ fényképen az egykori imaházunk „szentélyét” láthatjuk. A
bemerítõ medencét keretezõ „koronán” ezt a két igét olvashatjuk: „Egy az
Úr, egy a hit, egy a keresztség” és két nyelven is: „Mindeddig megsegített
minket az Úr.” A szószéknél ifj. Jakab Bálint karmestert látjuk.

Az összevont
kórus  és a

szogálatot végzõ
lelkipásztorok

az adventi zenei
ünnepélyen, ami

egyúttal a
100 éves jubileumi
sorozatunk záró
alkalma is volt. A
lelkészek, balról:

Kerekes Tibor, Kiss Barnabás, Herjeczki Géza, Varga Ferenc és Lizik Zoltán.



GYÜLEKEZETI HÍREK
Ma és a téli idõszakban többször is a lenti teremben tartjuk összejö-

veteleinket. Igy valamennyit tudunk spórolni a fûtéssel. A testvérek
megértését kérjük.

Néhány karácsonyi üdvözletet máris átadok a gyülekezetnek – a héten
kapott üdvözletek közül: Bógár Olga és Tim, Tóth Rózsika (Nagyvá-
radról), Jenei Miklósék (Toronotó), Lõrincz István pünkösdi lp. és fele-
sége és Jéger Pálék (FL-ból).

Örömmel emlékezünk vissza a múlt vasárnapi adventi zenés 100 éves
jubileumi alkalmunkra. Köszönöm a gyülekezet helytállását. Szépen szólt
Béla vezetésével az ének és a zenekar, jó volt a szeretetvendégség.

Az Úr megéldotta együttlétünket. Vendégeink is megérkeztek. Bár
többre is számítottunk, mégis volt okunk arra, hogy úgy érezzük, hogy
sokan vagyunk, hiszen mindegyik környékbeli magyar egyház és
gyülekezet (két református, egy katolikus és egy pünkösdi) lelkipásztora
eljött és bekapcsolódott a szolgálatba. Híveik közül is többen eljöttek.

Az ének és zenekari számok között meghallgattuk a lelkipásztorok
szolgálatát, és az igehirdetést is az alkalom végefelé, melyet ezúttal Nt.
Lizik Zoltán wondsori református lelkész tartott, aki most volt elõször
közöttünk. Õt néhány hónappal ezelõtt iktatták be új szolgálati helyére, a
Free Magyar Református Egyházba. Magyarországról, Ceglédrõl érkezett;
az egyik legnagyobb gyülekezetbõl egy kicsibe. Isten áldását kívánjuk
szolgálatának újabb szakaszára!

A jubileumi évünk lassan letelik. Az elsõ, márciusi alkalmunkon a
szövetség gyülekezetei és lelkipásztorai voltak jelen, a másodikon a
Torontói Gyülekezet testvérisége, ezen az utolsón pedig a szomszédos
magyar egyházak lelkészei és tagjai. (Folytatás a 4. oldalon)

VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet ADVENT III.

kórus
Igehirdetés: Lelkünk az Urat várja - Zsolt 33,12-22

A tisztelet után kóruspróbát tartunk

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az Emberfiának eljövetele - Lk 17,20-37

Közös énekeink: 107. Isten Fia a földre jött / 182. Üdvteli érzet
/  67. Reád van szükségem

Délután vetített énekeket énekelünk.

Misszionáriusunktól, Füredi Kamillától kaptuk ezt a levelet.
Imádkozzunk érte továbbra is és segítsük szolgálatát anyagiakkal is!

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Nagy hálával tekintek vissza az elmúlt évre és dicsérem az Úrat, hogy
mindeddig megsegített a Sierra Leonei misszió munkában. Bár a megtett
út nem volt könnyû, de dicsõség legyen az Úrnak, hogy mindennapra
adott elégséges erõt.

Köszönöm az Amerikai Magyar Baptista Testvéreknek, hogy nemcsak
imádsággal , hanem anyagiakkal támogatták az itteni munkát, és továbbra
is kérem a testvérek nemes áldozatát.

Most azzal a kéréssel fordulok a Szövetség gyülekezeteihez, hogy úgy,
amint az elmúlt évben karácsonykor, most is emlékezzenek meg a Béke
Fejedelem Gyülekezet imaházépítkezésérõl. Adományaikkal segítsék ezt a
gyülekezetet, amely lelki otthonom, hogy mielõbb átköltözhessen az
ütött-kopott ponyvasátorból a téglákból épített imaházba. Az esõs évszak
véget ért, szeretnénk, tudnánk is egy lépéssel elõre menni, de ehhez a saját
anyagi erõnk kevés.

Az építkezésre a szokásos módon lehet pénzt küldeni. Kérem, hogy a
csekkre írják rá a memoban: építkezés. A csekket küldjék az alábbi cimre:

(Drescher Lajos testvér címe)
A Testvérek segítségét elõre is köszönöm. Az építkezésre elküldött

adományról kérem értesítsenek engem is egy e-mailben. Az elközelgõ
Karácsonyi ünnepekre és az Új Esztendõre sok áldást kívánok.

Testvéri üdvözlettel, Füredi Kamilla


