100 éves a Detroiti Gyülekezet.
A múlt heti bulletinban olvashattuk Herjeczki András 1978. szeptemberében készült munkanaplójának bevezetõjét és elsõ napját. A 28 munkanapból még kettõrõl közlöm a naplóban talált feljegyzéseket (szó szerint).
Nekem értékesek ezek a sorok, s gyülekezetünk történelme ez is.
1978. november 2. csütörtök / 24. munkanap
Tegnap Szin testvér az imaház parkolóra hozatott két óriási kupac
földet. Mondtuk, hogy kell kb. 2 teherautó, ezek meg valóságos vagonok
voltak. Most alig tudunk mit csinálni a sok földdel.
Ma elkezdtük a talicskázást. Reggel fél 9-tõl: Szin terstvér, én magam
és Tallósi testvér egész nap dolgoztunk keményen, míg ránk nem
sötétedett. Öt óra után jött még a Wentz testvér, Marton Márk és Konrád
testvér a Denivel.
Sajnos öt után már nem sokat csinálhattunk, mert hamar besötétedett.
1978. november 7. kedd / 28. munkanap
Nevezetes ez a mai nap, nemcsak azért, mert az 59. évemet betöltöttem
a mai nappal, hanem azért is, mert ma bevégeztük a föld hordást. Nagy
munka volt ez. Reggel ugyan egyedül kezdtem, de hamarosan jött Wentz
testvér. A gyárból anyag hiány miatt hazaengedték. Ez volt a szerencsénk.
Késõbb jött Szin testvér is feleségével. Nagyon keményen hajtottunk egész
nap, de nem is hiába, mert este 6 órára befejeztük. A befejezésre odajött
Wentzné testvér és Lídia is. Nagy hálát adtunk, amikor bevégeztük. Azt
hittem, soha nem lesz vége ennek a munkának.

Elkészültek a Jubileumi Közgyûlés felvételei - értesít
bennünket Szabó testvér. A 8 DVD-t magába foglaló sorozat egy ízléses
tárolóban összesen 30 dollárért megvásárolható (plusz az aktuális
postaköltség: USA 2.87, Canada 3.81, tengeren túl 8.65).
A felvételek jó minõségûek, mindenkinek ajánljuk, ha részt vett a
jubileumon, ha nem. Ha a héten megrendeljük (a chicagóiak web oldalán),
akkor már oda tehetjük a karácsonyfa alá, ajándéknak.
ZENEI ÜNNEPÉLYÜNKET december 7-én délután 5 órai
kezdettel tartjuk. Hívjuk el ismerõseinket.
Szolgálatokba bekapcsolódnak a detroiti magyar egyházak
lelkészei és énekkarai, versmondói is.

Torontói
és detroiti
fiatalok
és
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vasárnapi
hálaadó
napunkon

Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem
gondolnátok, abban jõ el az embernek Fia. Lk 12,40

Karácsonyi alkalmaink:
december 21. délután, 24. este 6 óra, 25. délelõtt és délután.
Óév este 5-kor, újév napján este 6-kor tartjuk istentiszteleteinket.
Hívjunk vendégeket és várjuk Urunk áldását ezeken az alkalmakon.

2008. november 30. ADVENT I.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet ADVENT 1.
kórus
Igehirdetés: Legyetek készen - Lk 12,35-48
Kórus és zenekari próba a tisztelet után

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Nehéz / utolsó idõk - Jer 45
Közös énekeink: 68. Jöjj hatalmas Mester! / 257. Fenn a
csillagok felett / 152. Jézus hív ma
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az idei hálaadónapunk a gyülekezetünk századik hálaadónapja volt.
(Persze, csak akkor, ha minden évben megtartották testvéreink a
hálaadónapot. De miért ne tartották volna meg? A Magyarországról
érkezett testvérek magukkal hozták az otthoni gyülekezeti gyakorlatot,
amiben benne volt a hálaadónap megtartása is. Az amerikaiak pedig szinte
hazafias kötelességüknek is tartották a hálaadónap megtartását – a 18-dik
század végétõl egészen mostanig.)
Nagyszerû idõt kaptunk – hûvös, de napsütéses. A torontói testvérek
szombaton este megérkeztek – 27-en. Egyrészük családi körben töltötte a
detroitiaknál az estét, éjszakát, s voltak, akik szállodában szálltak. Reggel
mindannyian ott voltunk, idõben, s egy kis reggeli után megkezdtük a
hálaadót – imaórával, amit ifj. Bákai István torontói testvér vezetett. Az
istentiszteletet elõtt meghallgattuk a vasárnapi iskolás gyermekek
igeverseit és énekét. A hálaadónk elsõ részében szolgálatok sokaságára
került sor – elsõsorban vendég testvéreink részérõl. Örömmel hallgattuk a
fúvószenekart (amibe Kovács József és Bancsov Barna is bekapcsolódott),
a torontói fiatalok énekeit és az énekkaruk szolgálatait. Hangszer duettre is
sor került. Közötte verseket és személyes bizonyságtételeket is hallottunk.
A zenei szolgálatok nagy részét Csercsa Tamás irányította. Hozzá csatlakozott a közös énekek kíséretében egy másik fiatal a mi részünkrõl: Juhász
Róbert – így Fûr Béla testvérnek ezúttal az énekek vezetése maradt. Jó
volt látni, hogy a fiatalok aktívan részt vesznek a szolgálatokban.
Valahol, a szolgálatok felénél Herjeczki testvér vetített képek segítségével felidézte a detroiti imaház 30 évvel ezelõtti megnyitását – amin szintén
részt vettek a torontóiak. Azután bemutatta a torontói gyülekezet korábbi
és mostani két imaháza (tábor is!) történetének néhány mozzanatát.
A szolgálatok -hála mondások- után hálaadásra is sor került. Kiegészült a hálaadónapi oltárunk: az Úr sokféle áldása mellé odatették a perse-

lyezõ testvéreink azokat az anyagi javakat, amelyeket a jelenlévõ testvériség hálából vissza adott az Úrnak. (Az adakozást ezúttal a jövõ évi épületbiztosításra hirdettük meg, ami ebben az évben 2325 dollár. Még aznap
hálát adtunk az Úrnak azért, hogy elérhettük azt az összeget.)
Herjeczki testvér igehirdetését a 100. Zsoltár második felére alapozta
(amit kivételesen az internetre is feltettünk azóta). A ünnepélyt közös
hálaadónapi ebéddel zártuk.
Örülünk, hogy a torontói testvérek megosztották velünk hálaadónapunkat, örömünket ez is növelte. Úgy tudom, hogy torontói testvéreink is
örömmel idõztek közöttünk, e-maileikbõl is ez derül ki.
Köszönöm a detroiti testvérek helytállását a vendéglátás minden
fázisában.
Végül néhány sor idézet Tóth Zsuzsika e-mailjébõl:
… a vasárnap is kedves alkalom marad emlékezetünkben. Jó volt számbavenni
Istenünk áldásait és jelenlétéért hálátadni akkor is, amikor talán nehezebb az út,
mert a hála mindig Õhozzá emeli szívünket.
Olyan jó volt együtt lenni újra, régebben látott testvérekkel is, köszönjük
mindenkinek azt az igazi meleg testvéri szeretetet, amellyel fogadtatok és
körülvettetek minket. Jó érzés volt az imaházban is emlékezni más alkalmakra,
amikor ott voltunk… Zsuzsa és Gyõzõ

Meglepetés volt számomra is, amikor a héten a régi képek között
keresgélve rátalaltam néhány fényképre, ami jól jött volna a múlt
vasárnap. Meglepetésnek szánom a torontóiaknak azok közül az itt látható
képet. A képeken az 1978-as torontói hálaadónapon a detroiti zenekar
szolgál, többször összevontan a torontóiakkal, Jacob Valentin detroiti
karmester vezetésével. Több mindent elárulnak ezek a (sajnos már eléggé
megsötétült) képek. Például: a torontóiak, zenészeikkel együtt Detroitban
voltak az 1978. április 9-i imaházmegnyitón (errõl láttunk képeket múlt
vasárnap), ugyanakkor a detroitiak még az év októberében a torontóiak
hálaadónapján vendégeskedtek és szolgáltak. Egyúttal azt is jelenti ez,
hogy 30
évvel ezelõtt
-ugyanúgy,
mint a
detroitiak- a
torontóiak is
már az új
imaházban
voltak (bár
akkor még
csak bérelték
az 1983-ban
megvásárolt
épületet).

