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Azért mondám néktek,
hogy a ti bûneitekben haltok meg:

mert ha nem hiszitek,
hogy én vagyok,

meghaltok a ti bûneitekben. János 8:24

2008. 100 éves a Detroiti Gyülekezet

TÁBORI KONFERENCIA
2008. július 5-6.

Jelige: Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet (Jn 14:6)

Szombat reggel 10:00 - A gyermek táborozás záró alkalma
Igei bevezetõ, áhítat: Püsök Dániel
A gyermekek szolgálata a csoportvezetõkkel.

12:30 körül, az ebéd elõtt: Zászlófelvonás,
a konferencia megnyitása.

Táborvezetõ és a torontói gyülekezet vezetõi.
Fúvószene, imádság

Szombat este 7:00 - ISTENTISZTELET
Bevezetõ, vendégek köszöntése: dr. Herjeczki Géza
Az ifjúsági szolgálatok Gerstner Kornél vezetésével
Igehirdetés: Jézus Krisztus az ÚT – Lukács János

Vasárnap délelõtt
Imaáhítat: Hálaadás az elmúlt hétért (gyermektábor),
könyörgés a következõ 10 napért (ifjúsági tábor) - Ifj. Bákai István
Istentisztelet – vezeti: Püsök Dániel
Igehirdetés: Jézus Krisztus az IGAZSÁG - dr. Mészáros Kálmán
Úrvacsora: Herjeczki Géza és Püsök Dániel

Vasárnap esti ISTENTISZTELET
Ifjúsági szolgálatokat ifj. Bákai István és Gerstner Kornél vezeti
Igehirdetés: Jézus Krisztus az ÉLET – Püsök Dániel

Hétfõ reggeli imaóra azoknak, akik még ott lesznek 11 órakor:
Imádkozzunk a torontói gyülekezetért és a jubileumi közgyûlésünkért

Szombaton és vasárnap délután az összevont, centenáriumi kórus és a
zenekar gyakorol Bokor Barnabás és Dimény Sándor karnagyok
vezetésével).

A koferencia elõtt és után:
Gyermektáborozás: június 30 - július 5.

Nemzetközi Magyar Baptista Ifjúsági Tábor 7-17
Centenárium, 101. Közgyûlés - Wheaton, IL. július 18-20

Aki még nem jelentkezett, haladéktalanul tegye meg! Legyünk ott
minél többen ezeken a vissza nem térõ alkalmakon.

Az óhazai vendégek közül néhányan bennünket is meglátogatnak majd.
Szeretettel várjuk õket.

Szilágyi Gyuláéknál, Gyuszika graduálási
partiján, június 21-én. Néhányan lemaradtak a képrõl.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

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

kórus
Igehirdetés: Amit nem vehet el senki - Lk 10:38-42

A tisztelet után közös ebéd, majd kóruspróba

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Meg vagy-e tisztulva? - 3Móz 14:1-9 +

Közös énekeink: 170. Jövel az élet vizéhez! / 160. Megváltónk
lábához leült Mária / 261. Még többet Jézusról!

Délután vetített énekeket énekelünk

Kedves Herjeczki Testvér, kedves Detroiti Gyülekezet

A száraz évszak véget ért, az elsõ esõ már megáztatta a kiszáradt földet. Hála az
Úrnak be tudtuk fejezni az erre az évre betervezett imaházépitési munkát. Elkészült
két kisterem, és le tudtuk betonozni a nagyterem alapzatát. A kistermekben el tudjuk
raktározni az épitkezéshez szükséges szerszámokat, a Biblia Iskolai elõadásokhoz
szükséges táblát és a székeinket. Az egyik szobát idõnkét „tanácsterem”-nek is
használjuk, mert a frissen felépitett szobákban sokkal hûvösebb van, mint a
polyvasátorban, ahol az elõadásokat és az istentiszteleteket tartjuk.

A Béke Fejedelem Gyülekezet nevében nagyon köszönöm a Detroiti Gyülekezet-
tõl kapott $ 2OO-t amelyet az imaházépitkezésre használtunk fel. Ahogy az
elszámolást nézem, kb. ennyibe került az egyik terem dupla vasajtója és egy kisablak.

A két kisterem felépitéséhez szükséges deszkák, lécek, cementkeverõ lavorok és
három kinti WC felépitéséhz szükséges anyagokat a New Yorki Gyülekezet, a téglák-
hoz szükséges cementet a Torontói Gyülekezet, a vasrudakat az Alhambrai Gyüle-
kezet, egy vasajtót és ablakokat egyéni adakozók pénzébõl vásároltuk. A nagyterem
alapzatának a lebetonozásához Lipták Testvérék segitettek hozzá jelentõs összeggel.

A Detroiti Gyülekezet adománya nagyon jó idõben érkezett, az elvégzett munka
nagy lépéssel vitte elõre a Béke Fejedelem Gyülekezetet. Imádkozom, hogy az Úr
áldja meg nagyon gazdagon a Detroiti Gyülekezet tagjait.

Kérlek hordozzátok imáitokban ezt az imaházépitkezést, és ha lehetséges továbbra
is támogassátok anyagiakkal is. Minden kedves Testvért sok szeretettel köszöntök, a
Gyülekezet szolgálatára bõ áldást kivánok. ...

Testvéri üdvözlettel, Füredi Kamilla misszionárius

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az elmúlt vasárnap nagyobb részét itt töltöttük az imaházban.

Köszönjük a nõtestvéreknek az apáknapi ebédet, meglepetéseket. Az esti
tiszteletet koradélután tartottuk meg.

Szombat délután Szilágyiékhoz voltunk hivatalosak, Gyuszika gradua-
tion party-jára. Több mint 40-en voltunk együtt. A zuhogó esõ és vihar
ellenére mindenki megérkezett, az ebéd és áhítat után még a nap is
kisütött. Legyen ilyen kiderülõ, földerülõ, Juliusz, az életed: az Úr Jézus
vezetését keresve tedd meg életed következõ lépéseit!

A betegekért hittel elmondott imádsággal kapcsolatban Jakab levelébõl
azt olvastuk a napokban, hogy az „igen hasznos” és megtörténik, hogy az
Úr megtartja, felsegíti a beteget. Tapasztaltuk mostanában is. Továbbra is
imádkozzunk idõs testvéreinkért. Gondoljunk a clevelandi Zeke testvér-
nõre is, aki Jakabékon keresztül is köszönti a gyülekezetet, köszöni és kéri
is imádságainkat.

A torontói ifj. Bákai István tv. befejezve tanulmányait a budapesti
Baptista Teológiai Akadémián csütörtökön megkapta a diplomáját. Az
ünnepélyre szülei is hazautaztak. Mi is osztozunk örömükben és áldást
kívánunk ifj. Bákai testvér életére, szolgálatára!

A napokban megérkezett New Yorkba Bokor Barna karnagy testvér.
Dr. Mészáros Kálmán testvér két gyermekével a jövõ héten érkezik,
ugyancsak New Yorkba. Testvéreink azután gyülekezetekbe is eljutnak a
nagy közös alkalmak (tábor és Chichago) elõtt és után. A fiatalok
Európából 5-én, 6-án és 7-én érkeznek. Imádkozzunk az utazókért!

Néhány héttel ezelõtt ezt a levelet kaptuk misszionáriusunktól:


