
2008. október 12.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Hanem vesztek erõt, minekutána a Szentlélek eljõ reátok:

és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben,

mint az egész Júdeában

és Samáriában

és a földnek mind végsõ határáig.  (Csel 1:8)

A fenti kép 30 éve készült a gyülekezet nõtestvéreirõl, akik talán éppen a 70 éves
jubileumra készített ebéd után áltak a fényképezõgép lencséje elé,

a lenti kép pedig a múlt héten, imaházunk megújult fõbejáratáról.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

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

kórus
Igehirdetés: Életút a halál ösvényei között - Csel 27,38-44

Az tisztelet után kórus és zenekari próbát tartunk

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Pál Rómában - Csel 28,16-31

Közös énekeink: 19. Szent érzelem tölti keblem / 126. Jézus úgy

megvilágítja  / 151. A zord viharban szikla vár

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Id. Fûr Béla testvér tegnap délután elesett, majd este kivizsgálásra
kórházba került. Imádkozzunk érte!

A hét végén ifjúsági találkozó lesz Clevelandban. A szervezett prog-
ram péntek este kezdõdik és szombaton egész nap tart.

Vasárnap 9:30-kor kezdõdik imaórával az istentisztelet, amire
mindenkit szeretettel hívnak a clevelandi testvérek. Az ifjúsági program
keretében bemerítésre és úrvacsorára is sor kerül.

Mivel a gyülekezetünk nagyobb része elmegy, a lelkipásztor
házaspár is útra kel.

Így itt Detroitban a jövõ vasárnap nem tartunk összejövetelt.

Oktbóber 22-én, az ifjúságit követõ szerda esti bibliaórán Meláth At-
tila váci lelkipásztor lesz a vendégünk. Amíg itt tartózkodik meglá-
togatja a chicagói, new-yorki és torontói gyülekezeteket is.

Mához két hétre a Reformáció emléknapját tartjuk. Délután a
Református templomban lesz a közös ünnepélyünk, este 6 órai
kezdettel.

Elõtte 3 órakor a Magyar Házban az 1956-os forradalom emlékünne-
pélyére kerül sor (meghívó a faliujságon.)

Hálaadó napunkat november 23-án tartjuk.
Zenei ünnepelyt rendezünk Advent 2. vasárnapján, december 7-én.

és miért ne fújna a szél?
miért ne háborogna a tenger?
s mikor nem volt éltünk hányatott?

de ha nem ragad csüggedt lábunk
az útba

s ha a göröngyökben föl nem botlik
kétségbeesett agyunk:
haladunk (1969)

Herjeczki Géza versei

TENYERED

“Senki ki nem ragadhatja õket az
én kezembõl.”

(János 10:28)

Végtelen tenyereden
bolyongunk
Uram.

és néha el is tévedünk.
Néha zsákutcába is jutunk.

Ám a tenyered végtelen:
rajta még az útvesztõk is
elõbb vagy utóbb
célra vezetnek.

Ó, te megszámlálható lépteinket
megszökni nem engedõ
végtelen kéz!
Õrködõ szeretet!

Célfelé sietõ lépteink kórusa
- nézz csak tenyeredre! -
Neked énekel. (1968)

FELÉD

“Jézus így szólt: jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a
vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erõs szélre figyelt,
megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg!
Jézus azonnal kinyújtotta a kezét...“ (Máté 14:29-31)

A bejáratunk megújult az elmúlt hetek-
ben. Nem csak megszépült, hanem - és ezért
kellett hozzáfognunk - azt reméljük, hogy
sikerült megszüntetni a beázást is. A lépcsõ-
ket Pap Lajos testvér vezetésével teljesen új
bevonattal láttuk el. Új oldalfalakat és járdát
készíttettünk.


