
2008. szeptember 21.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

De semmivel sem gondolok, még az én életem sem

drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én

futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet

vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az

Isten kegyelmének evangéliumáról. ApCsel 20,24

Néhány vendégünk is volt a múlt vasárnap: Dávidék, Ádám és
Chicagóból Gönczi István testvérék.

“Nagy probléma lett ezután a templom kérdésének megoldása, de ebben a
nagy és fontos kérdésben is megsegítette a kezdõ gyülekezetet a mindeneket
segítõ Isten. A Detroiti Missziótársulat anyagi és erkölcsi segítségével
megépítette a gyülekezet elsõ templomát, melynek megnyitása 1913 nyarára
esik.” (Az Amerikai Magyar Baptisták Történelme, 1908-1958, p. 95.)

Our congregation built her first church building with the help of the ABC
(Detroit Missionary Society?). Opening ceremony: summer of 1913. In the
first 5 years the church met in the livingroom of a member, Mr. Steven Petõ.
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VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: “More Than Conquerors.”  Romans 8:31-39.

Rev. Ronald E. Cary
Születésnaposok köszöntése a tisztelet után

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Mérlegre állás és feladatátadás - Csel 20,17-37

Közös énekeink: 2. Holy, Holy, Holy / 242. When we walk with

the Lord  /  103. It is well with my soul

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

We welcome the Rev. Ronald E. Cary in our worship service. Rev.
Cary is with the American Baptist Churches of Michigan, he is the Con-
gregational Health Consultant.

He will be our preacher this morning.

Köszöntjük szeretettel Mikó Ildikót is, aki Istvánnal együtt tegnap
érkezett haza, otthonról. Várjuk a beszámolót! Ildikó hazavitte a
Vasárnapi iskolas füzetekért a tartozásunkat, hetven dollárt, valamint
támogatásunkat a Szeretetre (100) és a Mustármagra (50). Tkp. ez nem is
támogatás, inkább a postázáshoz való hozzájárulás, hiszen rendszeresen
megkapjuk ezeket a lapokat. A posta bizonyára nem csak nálunk
emelkedik folyamatosan.

Imádkozzunk betegeinkért. Fûr testvérnõért, Korpás testvérnõért,
Tüske Tiborért és a clevelandi kórházban, mûtét után lassan gyógyuló
Zeke Jolán testvérnõért.

Imádkozzunk a lelkipásztor nélküli két gyülekezetünkért: a Melbournei
Gyülekezedtért és a lelkipásztorát váró Torontói Gyülekezetért. Torontói
testvéreinkért különösen is, hogy a nehéz próbákban az Úrra figyelve
haladjanak tovább. A hétvégét egyénként a clevelandi fiatalokkal együtt a
táborban tölti a testvériség.

Horgásztábor – a halászni szeretõ férfi testvéreknek, a Férfiszövetség
és a torontói gyülekezet rendezésében – október 2-5-ig. Részletesebb
meghívó az Evangéliumi Hírnökben.

Ifjúsági találkozó, Clevelandban. A héten meghívó levelet is kaptunk
a clevelandi fiataloktól, néhány színes brossúrával együtt. Az október
17-19-i alkalomra külföldi vendéget is hívtak a fiatalok Magyarországról:
Meláth Attila, váci lelkipásztort. Aki teheti, vegyen részt ezen az
alkalmon, a fiataloknak „kötelezõ”.

Régi tervünknek fogtunk hozzá tegnap, az imaház lépcsõi rendbeho-
zatalának.

Nagyon szép
idõt is kaptunk
hozzá. A mun-
kafolyamat során
láttuk meg, hogy
rendbe kell
hoznunk a két
tartófalat is – ha a
beázást valóban
meg akarjuk
szüntetni. Ahhoz
azonban a saját
erõnk nem elég.
Találtunk
megfelelõ
vállalkozót a
munkához.

Jövõ hétvégén folytatjuk. Várhatóan akkor garázsszelet is tartunk.


