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100 éves a Detroiti Gyülekezet.

És az Isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl;

és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás,

sem fájdalom nem lesz többé,

mert az elsõk elmúltak.  (Jel 21,4)

Az Irodalmi Napunk “asztala” most is a nagy zongorank volt.  Régi és új
Evangéliumi Hírnökökkel, egy 1929-es évfolyam A Kürttel és néhány újabbal és a

testvérszövetségek lapjaival ajánlotta magát az olvasóknak.

DETROIT HUNGARIAN BAPTIST CHURCH
CELEBRATES 100 YEARS

2008 is the centennial year of the Hungarian Baptist Church in
Lincoln Park. It also marks the 100th anniversary of the Hungarian
Baptist Convention of North America. Hungarian Baptists from
across the country met at the Billy Graham Center in Wheaton, IL in
July to worship and to praise God for many years of faithful ministry
in the United States. The Lincoln Park congregation has been cele-
brating throughout this year. Recently Rev. Ron Cary of the Region
staff worshipped with the congregation and presented a plaque rec-
ognizing and honoring them on this historic occasion.

The church, as well as the Hungarian Baptist Convention of North
America, was established to meet the needs of the swell of immi-
grants coming to America in the early 1900’s. They came seeking
opportunity, religious freedom and jobs as the United States needed
workers in a growing industrial economy. Many who came from
Eastern Europe were Baptists.

According to the church’s pastor, the Rev. Dr. Geza Herjeczki,
the American Baptists, especially the Detroit Association, provided
funding and other resources to help establish several Hungarian
Baptist churches in Michigan. Today the only Hungarian Baptist
church still active in ministry in Michigan is the Lincoln Park con-
gregation. As Rev. Cary discovered on his visit, they are a friendly,
spiritually vital congregation, moving forward into the next 100
years!

http://www.abc-mi.org/elink/200821.html

A szeptember végén gyülekezertünkben járt Rev. Ronald Cary
lelkipásztor, az ABC egyik vezeõje. Látogatása után cikket írt az
American Baptist Churches of Michigan egyik ujságjába. Annak
internetes változatából másolta ide Rev. Cary beszámolóját
gyülekezetünkben tett látogatásáról, az itt szerzett élményeirõl. A
cikkel együtt két jubileumi csoportképünket is megjelentették.

ZENEI ÜNNEPÉLYÜNKRE
December 7-én kerül sor.
Hívjuk el ismerõseinket.

Szolgálatokba bekapcsolódnak a detroiti magyar egyházak lelkészei
és énekkarai, versmondói is.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

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

kórus
Igehirdetés: Hogy viszonyulsz Isten igéjéhez? - Jer 36,20-32

Elöljárósági és nõi óra a tisztelet után

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: A mennyei Jeruzsálem - Jel 21,1-4, 9-27

Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 305. Az üdv szava
átvonul  /  65. A megnyitott szent Biblia

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

A héten meglátogattam Ádám fiamat, Nashville, Tennessee-ben.
Másfél évvel ezelõtt vásárolt magának egy szerszámtárolót (shed), valami
olcsó áron, egy 3x6 feetes dobozban. Otthon jött rá, hogy ezt nem tudja
összerakni. Persze megígértem, hogy majd segítek. (Fogalmam sem volt
arról, hogy mire vállalkozom.) Dehát, mit tehettem, ha nem akarok
csalódást okozni a fiamnak, nekiláttunk – másfél év után. 1000 csavarral,
a használati utasítás alapján, meg 3 napi munkával felállt a kb. 180
vaslemezekbõl és vasdarabból álló 3x4 méteres „fáskamra.” (Közben
eszembe jutott, hogy ilyet akartam venni az imaházunk mögé is raktárnak.
Milyen jó, hogy lebeszélt róla Sándor, s csinált egy nagyobbat, fából.)

Ildikó meg Tibi házánál szorgoskodott. Aztán estelente áthívott ben-
nünket  vacsorára.

Egy kicsit volt alkalmam
beszélgetni a fiúkkal a
gyülekezetükrõl. (Persze a
mieink is maradnak egy kicsit,
mindaddig, amíg ezt õk is így
látják jónak.)

Mindketten kis gyüleke-
zetbe járnak, s ott lényeges
szolgálatokat végeznek. Ádám
a zenei vezetõje a gyülekezet-
nek, Tibor az egyik elöljárója
és választott tisztségviselõje
egy másik, nem régen meg-
indult gyülekezetnek. Örülök

Jövõ vasárnap HÁLAADÓNAPOT tartunk. Készüljünk fel a hálaadásra
is, a hála mondásra is. Hálaadónapi áldozatunkat az épület biztosításra
fogjuk fordítani. Hálát adunk az imaházunkért, s hogy mindez idáig fenn
tudtuk azt tartani. Most jöttem rá, hogy imaházunk ünnepélyes megnyitása
30 évvel ezelõtt történt. Jövõ vasárnap erre is gondolni fogunk! Hálát adunk
azért, mert ma is evangélium hangozhat ezen a szószéken, s hogy vannak,
akik hallgatják, s meg is hallják az igét. S van még hálaokunk, bõven!

Torontói testvéreink lesznek a vendégeink - szeretettel várjuk õket.
Lesznek, akik szobaton érkeznek. Mindenkinek, aki ezt kéri, családi közben
biztosítunk szállást. A hálaadónapi ünnepélyt 11 órakor kezdjük, imaórával.
A vasárnapi iskolát most elhagyjuk. Az igehirdetés elõtti hálaadónapi szol-
gálatokba torontói és detroiti testvérek egyaránt részt vesznek. Lesz
énekkar, zenekar, vers, bizonyságtétel.

A tiszteletet közös ebéddel fejezzük be. Az ezzel kapcsolatos részleteket
ma még pontosítani fogjuk.

annak, hogy amit otthonról (a családból és az anyagyülekezetbõl)
magukkal vittek, nem rejtik véka alá, hanem szolgálnak vele. Ha lenne
Nashvilleben magyar gyülekezet, már csak egy pásztor kellene hozzá.
Szeretettel gondolunk Ádámra is, Tiborra is.

A múlt heti Irodalmi Napunk délutánján 6 testvérnõ szólt a magyar
baptista szövetségek lapjairól. Újra átéltük szolgálataik során, hogy milyen
gazdagok vagyunk – egyrészt az Evangéliumi Hírnök miatt (azért is, mert a
szerkesztõje és a lap kezelõi is itt vannak), s azért is, mert olvashatjuk a
magyarországi és az erdélyi testvéreink által kiadott heti és havi lapokat.
Megerõsödhettünk abban, hogy össze tartozunk, többen is, mint
gondolnánk.  Szövetségünk 10 gyülekezete, meg a világ minden részén élõ
magyar baptista gyülekezetek testvérisége.

November elején Jakabék elköszöntek, s a múlt héten már meg
is érkeztek Floridába. Szeretettel üdvözlik a gyülekezetet.


