
2008. szeptember 7.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Amikor pedig Szílász és Timóteus

megérkezett Macedóniából, Pál

teljesen az ige hirdetésének szentelte magát,

és bizonyságot tett a zsidók elõtt,

hogy Jézus a Krisztus. Csel 18,5
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Labor Day-i kiránduláson a Crossroads Village-ben.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 úrvacsorai istentisztelet

kórus
Igehirdetés:  Dániel, a közbenjáró - Dániel 9:10, 19-23

A tisztelet után kóruspróbát tartunk

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Pál apostol és a fizikai munka - Csel 18,1-8

Közös énekeink: 187. Ó, volna bár ezernyi nyelvem / 206. Fel,
mert az éj fog jönni / J11. Bárányok vére folyt / 39. Áldott legyen

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Hétfõn megtartottuk a gyülekezeti kirándulást. Kiváló idõt kaptunk az
Úrtól hozzá. A Crossroads Village-be mentünk, Flint közelébe. Éppen
20-an voltunk, így még kedvezményes csoportos jegyet is kaptunk. E
kirándulóhely két
különlegességét
is kipróbáltuk:
felültünk a Huck-
leberry Rail-
road-ra, vagyis
vonatoztunk
egyet a 8 kocsis,
fapados,
füstös-mozdo-
nyossal, és egy
45 perces hajóki-
ránduláson is
részt vettünk. A
gyerekek is, mi
magunk is
örömmel és
hálaadással
idõztünk a szép természetben. A rövidke áhítatunk igéi ezek voltak:
Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére.
(Fil 2,11) és Egymást kitartóan, tiszta szívbõl szeressétek. (1 Pt 1,22)

Imádságban többek között kértük az Úr irgalmát az éppen akkor
Louisianara törõ Hurrican miatt szenvedõk számára.

Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség 1966-os
közgyûlésén, Detroitban,

az imaházunk bejáratánál készült a túloldali fénykép. Azzal
kapcsolatosan írom a következõket.

A gyülekezetek tglátszáma összesen 800 körül volt. A szövetség
vezetõi: Vér Ferenc elnök (a képen balról, hátsó sor 4-dik), Fülöp Árpád
alelnök, Molnár Balázs titkár, az egyik jegyzõ a detroiti prédikátor, Monár
Antal (jobbról az 5-dik). Szerkesztõ: Molnár Antal.

A fényképen kb. 60 személyt láthatunk.
A detroitiak nagyobb része lehet, hogy éppen az ebédet készíti a

vendégek számára. Csak Jakab Magduskát látom és prédikátor házaspárt,
Molnár Antalt és feleségét.

A vendégek közül ezeket ismerem fel: Vér Ferenc, Bánkúti Lajos és
Eszter, Zeke Zoltán, Kish Ernõ, Balla György prédikátor, Jurás Pál és
Annuska, Marosi Béla, Kun Gyula prédikátor.

Aki felismer még másokat a képen, szóljon a lelkipásztornak.

Azóta már egy újabb vihar felén is túl vagyunk. Karner testvérnõt
kérdeztem szombat este, hogy mennyire érintette õket, s hála az Úrnak
nem érte õket kár, jóllehet nem messze tõlük jött ki „Hanna” a
szárazföldre. Szeretettel köszönti a testvéreket. Waltz testvérék is
ugyancsak köszöntésüket küldik – õk az ország másik felérõl.

(A Floridai testvéreinkért úgy látszik az idén gyakrabban kell
imádkoznunk, mert egy ujabb hurrikán közeledik feléjük.)

Mikó Ildikó és István pénteken hazautaztak, és meg is érkeztek
szerencsésen Budapestre, ahonnan néhány nap után mennek majd tovább -
Debrecenbe és fõleg Nagyváradra.

Imádkozzunk betergeinkért. Fûr Paula testvérnõért, aki köszöni, hogy
gondolunk rá és szüksége is van mindennapi könyörgésünkre. Korpás
testvérnõért és lányáért, Katiért is imádkozzunk, akit autós baleset ért két
hete – már jobban van. Andreáék is betegeskedtek a múlt héten, remélem
ma már itt vannak velünk.

Továbbra is imádkozzunk New York-i testvéreinkért, akik ma
mármegtarthatják az istentiszteleteket, de bizonyára szorongó szívvel. A
múlt vasárnap egy szoba kigyulladt az imaház fölötti emeleten lévõ
lakások egyikében és az oltás során sok kár keletkezett az épületben – a
szolgálati lakásban és egy kevés az imaházban is. Kulcsár testvér a
bulletinban arra emlékezteti a testvéreket, hogy az õ évi jeligéjük ebben a
helyzetben is igaz. Melyik ez az ige? Róma 8:28 „Tudjuk pedig, hogy
azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Õ végzése
szerint hivatalosak.”


