boldog családi körünkbõl, aki özvegyen maradt édesanyánk mellett 12
gyermeket hagyott hátra.
Ez súlyos megpróbáltatás volt az egész család részére. Mivel a 12
gyermek közül én voltam a legidõsebb, reám hárult a felelõsség, hogy
kedves édesanyám és a nagy család támogatására siessek. Ezért
tanulmányaimat egyenlõre nem folytathattam tovább, míg késõbb a
bolsevista terroruralom elõl menekülve édes hazánkat elvesztettük és
Németországban telepedtünk le mint menekültek. Németország Hamburg
városában lévõ theológiai fakultáson tanulmányaimat befejeztem és
Stuttgart-tól délre Tuttlingen-ben lévõ 309 tagból álló baptista egyház- nak a
pásztora lettem, majdnem 5 esztendeig, míg mennyei Atyánk ebbe az
áldott országba vezetett minket.
Hat évvel ezelõtt érkeztünk ebbe a
gyönyörû és szabad Amerikába,
amelyért Istenünknek hálásak leszünk, míg élünk.
Leikésszé való ünnepélyes felavatásom Youngstown, Ohioban volt
az Ohio Baptist Convention által Dr.
J. Morris vezetésével. Ezután a Los
Angeles, Kaliforniában lévõ magyar
gyülekezetünknek pásztorkodását
fogadtam el és onnan jöttünk ide
Detroitba. Egyedüli vágyam és
imám az Úrtól az, hogy lehetnék
áldás szenvedõ és megtört szívû
embertársaimnak.
Schmidt Henry lelkipásztor és családja.
Feleségem egy áldott lelkû ke(1958-60)
resztyén nõ, aki életét szintén letette
az Úrnak oltárára, hogy Neki szolgáljon. Õ Horvátországban született és
Budapesten végezte el theológiai tanulmányait. Ott tanulta meg a mi
gyönyörû szép magyar nyelvünket is, melyet most kitünõen beszél. A jó
Isten 2 kedves leánygyermekkel ajandékozott meg bennünket: Erika
Debora 13 éves és Livia Mary 5 éves.
Nincs nagyobb boldogság mint tudni azt, hogy életünket teljesen Isten
irányítja és vezeti, — még akkor is, ha valamikor azt nem értjük. Így
örömmel és jó reménységgel nézünk elébe az elõttünk bár ismeretlen
jövõbe, mert tudjuk azt, hogy az a szeretõ Atya, Aki bennünket hatalmas
kézzel vezetett a múltban, nem fog elhagyni a jövõben sem. Õ hívott
bennünket ide Detroitba és ahol az Úr ad megbízatást, ott ad erõt és
képességet is, hogy a reánk bízott munkát hûséggel és szent Nevének
dicsõségére végezzük el.Az Ur áldása és békéje nyugodjon a Kedves
jubiláló detroiti gyülekezeten és adja, hogy ebben a közös munkánkban
lehetnénk egy lélekmentõ csoport, akik fáradhatatlanul vetjük ki a Krisztus
szeretetének hálóját a bûnnek tengerébe, hogy mentsük az elveszetteket.
ÓH URAM, ADJ NEKÜNK LELKEKET, az én forró és szüntelen imám.

A gyülekezet lelkipásztora és diakónusai, április 6-án.
Pap Lajos, id. Fûr Béla, Herjeczki Géza, Jakab Bálint és Mikó Tibor.

Mindezt hallva a végsõ tanulság ez:
Féld Istent és tartsd meg parancsolatait,
mert ez minden embernek kötelessége!
Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt
dolgot, akár jó, akár rossz az. Préd 12:13-14

2008. május 4.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Krisztus követése - Mk 8:27-38
A tisztelet után gyülekezeti órát tartunk

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: A végsõ tanulság - Préd 12.
Közös énekeink: 68. Jöjj, hatalmas Mester / 165. Jézusért élek
igaz életet / J30. Jézusért élek egészen / 39. Áldott legyen a frigy
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK!
Imádkozzunk idõs és beteg és távol élõ testvéreinkért: id. Fûr Béla és
Paula, Korpás Mária, Karner Mary; Gerstner Margitka, Krizmanic Steve.
Imádkozzunk a munkát keresõkért.
A rámai tábort elõkészítõ torontói testvérekért.
A fiatalokért, akik a nyári rámai ifjúsági táborozásra készülnek – az
óhazában és itthon.
A közgyûlés elõkészítésén fáradozó chicagói testvérekért.
Jövõ vasárnap PÜNKÖSD és egyúttal ANYÁKNAPJA.
Törekvõk Órája
A jövõ vasárnap elindítjuk ismét a törekvõk óráját. Szeretettel várom
erre az alkalomra azokat, akik elhatározták, hogy követik az Úr Jézust,
vagy akik követni szeretnék Õt, és ebben segítséget kérnek. Az
igetanulmányozással, beszélgetéssel, imádsággal telõ foglalkozás sorozat
egyúttal a hitvalló bemerítésre is felkészíti azokat, akik ebben is követni
akarják az Úr Jézus példáját.
Ma 12 éve halt meg gyülekezetünk elõzõ lelkipásztora, Herjeczki
András tv. Szeretettel emlékezünk rá.
MOZGALMAS NYÁR ELÕTT ÁLLUNK
Június 30 – július 4 RÁMA, gyermektáborozás (13 éves korig)
Július 5-6 RÁMA, Tábornyitó Bibliai Konferencia
Július 7-17 RÁMA, Nemzetközi Ifjúsági Táborozás
Július 18-20 WHEATON, Billy Graham Center – Jubileumi Közgyûlés

A délelõtti tisztelet után gyülekezeti órát tartunk.
„Az Õ népe és az Õ legelõjének juhai vagyunk.” (100. Zsolt 3)
Bevezetõ gondolatok – a 100 éves jubileumra is visszautalva.
Jegyzõkönyv felolvasása – Fûr Béla
Pénztári beszámoló – Bencze Ákos
Aktuális ügyeink
Herjeczki tv. két hétre hazautazik. Mabavisz tanácsülés, Missziós
Konferencia Nagyváradon, Váci jubileum.
Vasárnapi iskolai füzetek rendezése és rendelése.
Mozgássérült és hátrányos helyzetû gyerekek támogatása
a Délvidéken.
Nyári gyülekezeti és szövetségi programok.
MAY 1, 305 AD, the most powerful man in the world, Emperor Diocletian,
stepped down from ruling Rome. Two years prior he began a systematic persecution of Christians, intending to exterminate them. He forbade worship, burned
books, arrested clergy, and demanded pagan sacrifices. From Europe to North
Africa, hundreds were martyred. Suddenly Diocletian was struck with a painful
intestinal disease and resigned. Eight years later Emperor Constantine ended
the persecution of Christians. (Crosswalk)

2008. - gyülekezetünk centenáriumi éve
Az 50 éves jubileumra készült emlékkönyvbõl idézzük Schmidt Henrik
lelkipásztor tv. bemutatkozó, önéletrajzi írását.
Somogy megyében, Magyarországon szü1ettem, ott szereztem legdrágább
gyermekkori emlékeimet és ott végeztem iskoláimat is. Szüleim mindketten
komoly lelki és imádkozó hivõ keresztyének voltak, akik érettem imádkoztak
és az Úrnak szolgálatára felajánlottak még mielõtt megszülettem volna.
Ennélfogva az a forró vágy, hogy a Krisztusban való váltságmûvérõl szóló
dicsõ Evangéliumot másoknak is hirdethessem, már kora gyermekkoromban
megtöltötte szívemet.
Életemnek legnagyobb fordulópontja a 16-ik életévemben volt, amikor
szívemet tudatosan és szent elhatározással megnyitottam az Úr Jézus elõtt és
Õt elfogadtam személyes Megváltómul. Miután követtem az Úr Jézust a
hullámsírban is, tagja lettem az ottani gyülekezetnek. Ekkor nemcsak
életemet szolgáltattam ki az Úrnak, hanem hûséget is ígértem Neki, hogy Õt
fogom szolgálni, ameddig élek. Az Úr csodálatosan meg is hallgatta imáimat,
ugyhogy 3 évvel késõbb rendes hallgatója lettem a mi theológiai szemináriumunknak Budapesten. Sajnos itt tanulmányaimat csak 2 évig folytathattam, mivel szeretett édesapámat az Úr egészen váratlanul ragadta ki

