A 100 éves Detroiti Gyülekezet lelkipásztorai

Rev. Gogolyák György
1915 - 1918

Rev. Bógár József
1951 -1958

Karácsony napján, a délelõtti istentisztelet után, a karácsonyfa körül.

Rev. Schmidt Henry
1958 - 1960

Taníts minket úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk! Zsolt 90,12

Herjeczki András
1976 - 83, 1988-89

Lovas András
1984 - 1988

Herjeczki A. Géza
1990 -

2008. december 28.

ÉVVÉGI - ÉVELEJI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Miért született? - Jn 1,14 + 18,37

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: A legnagyobb próféta - 5 Mózes 18,15-19
Közös énekeink: 170. Jövel az élet vizéhez / 107. Isten Fia a földre
jött / 182. Üdvteli érzet, Jézus enyém!
Délután vetített énekeket énekelünk.
ÓÉV ESTE 5 órai kezdettel
Istentisztelet, szolgálatokkal
Igehirdetés: Isten mérlegén - Dániel 5,1-7, 17-31
ÚJÉV ESTE 6 órai kezdettel
Újévi istentisztelet, szolgálatokkal

GYÜLEKEZETI HÍREK
Tegnap a gyermekek kis szobáját ablakokkal láttuk el, köszönöm a
testvérek összefogását ehhez. Ma lent tartjuk összejöveteleinket. Hála az
Úrnak, nem ment el a villanyunk a rendkívüli szélvihar ellenére!
Hétfõn Frankenmuth-ba szervezünk kirándulást. Aki teheti jöjjön el
velünk. Az idõjárás kedvezõnek ígérkezik.
A jubileumi évünk utolsó vasárnapjához érkeztünk. Minden okunk
megvan arra, hogy hálát adjunk az Úrnak ezért a szép esztendõért.
Tegyük is meg! Még akkor is, ha hozott ez az év nehézségeket és
próbákat is. (A ma már az egész világra kiterjedõ gazdasági válság jelei
nálunk Michiganban már régebben is jelentkeztek. Gyülekezetünkbõl
többen is elveszítették a munkahelyüket.) A tegnap reggeli ige - Róma 8
vége erre a helyzetre is érvényes vigasztalást, bátorítást ad nekünk.
A 100 éves történelmünk eseményeibõl egy oldalnyit olvashatunk a
bulletinban. Óév estéjén rendezünk egy kis gyülekezeti történelmi ki mit
tud-ot. Jól jön majd ahhoz, ha ezeket ismerjük.
Óév esti tiszteletünk után szeretetvendégséget tartunk, majd azután
csoportos játékokra kerül a sor. Természetesen a ping-pong versenyt is
megtartjuk.
Áldott, békességben telõ új esztendõt kívánok minden kedves testvérünknek, barátunknak - közelben és távolban egyaránt!

100 ÉVES GYÜLEKEZETÜNK TÖRTÉNETE, DIÓHÉLYBAN
1908-ban Petõ István testvérék házánál, Delray-ben, a Medina utcában
jönnek össze a testvérek. Ehhez az idõponthoz kötik a Detroiti gyülekezet
alakulását az elsõ jubileumi kiadványaink. (Több példányunk is van a 30,
40, 50 éves jubileumi emlékkönyvbõl.)
Az elsõ följegyzett missziómunkás egy teológiai hallgató volt: Gazsi
István, aki 1910-ben több hónapot töltött a detroiti testvérek között.
A gyülekezet elsõ prédikátora Végh Mihály volt (1911-15). Az õ
vezetésével 1913-ban imaházat épített magának a Delray-ben élõ
gyülekezet, az amerikai testvérek (ABC) segítségével. Ez volt az elsõ
templomunk, a Thaddeus utcai.
1927-ben egy neves magyarországi lelkipásztor szolgált Detroitban
vagy fél évig, Somogyi Imre, aki tanulmányai (teológiai doktori) elvégzése
után haza utazott és otthon a baptista misszió vezetõje lett a következõ
évtizedekben.
Detroit egy másik külvárosában, Highland Park-ban egy másik magyar
baptista gyülekezet is élt már jónéhány éve, amirõl nem sokat tudunk. Ez a
gyülekezet a 20-as évek végefelé kb. akkora lehetett, mint a Delray-i.
Lelkipásztoruk Dulity Miklós volt. 1928-ban õt hívták meg a detroitiak
(Delray-iak). Õ a gyülekezetével együtt átjött, sõt még egy kis magyar
pünkösdi csoport is csatlakozott hozzájuk – így lett a detroiti gyülekezet
egyszerre 187 tagú.
A Thaddeus utcai templom kicsinek bizonyult és ezért az amerikai
testvérek segítségével megvásárolták a Vanderbilt utcában még ma is
látható tornyos, 3 harangos templomot. Az ünnepélyes megnyitásra 1928.
december elsõ vasárnapján került sor (éppen 80 éve). Ott élt és szolgált
gyülekezetünk egészen 1976-ig (majdnem fél évszázadig).
A gyülekezetünk leghosszabb ideig szolgáló lelkipásztora Petre
Adalbert testvér volt, aki 19 évig állt a gyülekezdet élén. Az õt követõ
lelkipásztorokat a mai gyülekezet tagjai közül már többen is ismerjük.
Bógár József lp. (1951-58) felesége és kisebbik fia itt él a közelben,
Szabadi Gusztáv lp. (1970-75) lányáék úgyszintén. Herjeczki András lp.
pedig kétszer is szolgálta a gyülekezetet – 1976-83 és 1988-89. Már csak
két lelkipásztor él a 14-bõl, az egyik Lovas András, Magyarországon.
Jelenlegi imaházunkat - Lincoln Park-ban - 1977-ben vásárolta meg a
gyülekezet Herjeczki András lp. vezetésével. A megnyitóra 1978. tavaszán
került sor. A mintegy 40 tagú gyülekezet hét év alatt kifizette templomát, a
mortgage égetésre 1985. május 19-én került sor.
Volt egy olyan lelkipásztora is a gyülekezetünknek - Molnár Antal
(1962-67), akinek a felesége is teológiát végzett. Molnár testvérnõ férje
halála után másfél évig hirdette az igét a gyülekezetben, amíg a következõ
lelkipásztort meg nem találta a gyülekezet.

