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Gyülekezetünk elsõ lelkipásztora: VÉGH MIHÁLY

Végh Mihály toledói lelkipásztor kezdte el a misszió munkát
Detroitban. 1908-ban, Delray-ben a Medina utca 62 szám alatti házban,
Petõ István testvér lakásán tartották istentiszteleteiket.
Végh testvér 1911-ben Detroitba költözött, s ettõl kezdve önálló
lelkipásztora volt a detroiti kis gyülekezetnek.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: A legjobb szövetség
- Józsué 9,1-15; 1 Kor 11:23-26

DU: 6:00 Istentisztelet
A Magyar Baptisták Világszövetsége vasárnapjára készült
power point presentation bemutatása
Igehirdetés: Tiszteld szüleidet! 2 Mózes 20,1-2.12

Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / 296. Alázz
meg ó Uram, mindd mélyebben / 12. A Tied vagyok / 39. Áldásod
gazdag folyóit
Délután vetített énekeket énekelünk
GYÜLEKEZETI HÍREK
A múlt vasárnap szép imahétzárónk volt a református templomban.
Többen voltunk a szokásosnál – reformátusok, katolikusok, pünkösdiek
és baptisták (és 3 evangélikus). Énekkarunk szépen szolgált, mind a 2
éneket majdnem kívülrõl tudtuk (az imahéten jól meggyakoroltuk!). A
szeretetvendégség kiadós volt. Örülök, hogy mindannyian eljöttetek.
Kicsit visszább is tekintek ezúttal. 2 héttel ezelõtt meglátogattak
bennünket a clevelandi fiatalok. Meglepetésszerûen. (Azért a
prédekátorral megbeszélték.) Reggel, legtöbbünket megelõzve érkeztek és
részt vettek már az imaórán is. Õk szolgáltak a délelõtti igehirdetés elõtt –
több énekkel, verssel és bizonyságtétellel. 17-en lehettek. Boda András
ifjúsági vezetõ irányította szolgálataikat, majd kérdésünkre a clevelandi
gyülekezetrõl is szólt egy keveset. Az Úr áldását kérjük most is ezekre a
fiatalokra, életükre, buzgóságukra, szolgálataikra. Örülünk, hogy eljöttek
közénk.
Két hete vasárnap délután Mikó Mónika vetített képes beszámolót
tartott délkelet-ázsiai missziós útjáról. Sok új dolgot hallottunk az ottani
helyzetrõl és missziós lehetõségekrõl – amelyek nem mindig úgy vannak,
ahogy olvasunk róluk. A személyes tapasztalatnál nincs pontosabb.
Mónika lelkesedése bennünket is buzdított. Köszönjük a beszámolót.
Még elõbb, vagy 3 hete Kovács József testvér megkezdte tanulmányait.
A munka elvesztésével kapcsolatban lehetõséget (tandíjat) kapott arra,
hogy 2 évig tanuljon. Otthoni diplomáját így honosítani is tudja. Az Úr
áldását kívánjuk Józsefnek és jó elõmenetelt.

A hétvégén és ma a Rámai tabor újra hangos: most van a fiatalok sítábora,
egyúttal jéghorgászat is. Lukács János lelkipásztor testvér van a fiatalokkal –
Chicagóból elég szép számmal mentek, ketten Clevelandból és természetesen
a torontóiak. Ma délelõtt a torontói gyülekezet is a táborba gyülekezik, s ott
tartanak úrvacsorai istentiszteletet. Imádkozunk értük.
Betegeinkért is imádkozzunk – hálátadva is, kérve is. Id. Fûr Béla
testvérért, Korpás Magdolna testvérnõért, Wentz és Bancsov testvérért, Fabi
Beátáért és Norbertért. Imádkozzunk továbbra is Szabó Zoltán és Ilonka
testvérekért, akik telefonon fel is hívtak a héten, köszönve, hogy gondoltunk
rájuk. Az Úr vigasztalását kérjük számukra fiuk hirtelen elvesztése miatt.
Hétfõnként otthonainkban imádkozunk gyülekezedtünkért, aki akar
böjtölve is.
BÖJT, BÖJTÖLÉS. A böjtölés, vagyis az ételtõl-italtól rövidebb-hosszabb ideig
való tartózkodás rendszerint az istentiszteleti és kultikus gyakorlattal kapcsolatos
szokás volt, amelyet gyakran említ a Biblia. Az egyetlen böjtöt, amelyrõl a mózesi
törvény rendelkezik, a nagy engesztelési napkor tartották (3Móz 16,29.31; Jer 36,6).
Böjtöltek rendkívüli alkalmakkor, pl. mikor az egész nép bûnbánatot tartott, vagy
amikor valami fenyegetõ veszélyt akartak így elhárítani (1Sám 7,6). Jézus korában a
szigorúan vallásos zsidók rendszeresen böjtöltek (Lk 2,37; 18,12), s maga Jézus is
böjtölt megkísértetésekor a pusztában (Mt 4,2). A gyülekezetek is böjtöltek rendkívüli
alkalmakkor, amikor szükség volt a buzgó imádságra (Csel 13,2–3; 14,23). Jézus
rámutat, hogy tanítványai egykor majd böjtölni fognak, de nem parancsolta ezt meg
(Mk 2,18–22). (Lexikon)

