2008. 100 éves a Detroiti Gyülekezet

Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem mehet az Atyához,
hanemha énáltalam. Jn 14:6
30 évvel ezelõtt ez volt a meghívó/plakát a zenekar koncertjére,
melyen az imaházvétellel kapcsolatos adósság csökkentésére gyüjtöttek.

2008. július 13.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Áldások a hûségeseknek - 3 Móz 26:3-13 +
A tisztelet után kóruspróbát tartunk
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Vendégek és vendéglátás - Lk 14:7-14

Közös énekeink: 305. Az üdv szava átvonul / 219. Áldásod
gazdag folyóit / 116. Jól harcolj, minden erõddel
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A múlt vasárnap itthon nem tartottunk összejövetelt, a gyülekezet
nagyobb része a rámai táborba ment, s résztvettünk a 48. tábori
konferencián. Detroitból 18-an (Ádámot is ide számítva). A szombati nap
eseményeirõl Oláh testvérnõ tudósítását ide másolom.
Az elsõ oldalra a gyerektáborozáson készített rajzok közül választottam. Annamária és Rebeka vett részt ezen az egyhetes alkalmon. A szép
hétrõl majd beszámolnak a gyerekek, amikor mind a kettõ itthon lesz.
Most pedig a Nemzetközi Ifjúsági Tábor folyik. Ugy tudom, hogy 56
fiatal vesz részt ezen. Közöttük van Eunika, Ádám (3 Nashville-i zenész
társával; õk vezetik az ifjúsági énekeket) és a Juhász gyerekek. Ádám
unokatestvére, Gyurik Robi is a magyarországi fiatalok között van, õ majd
hozzánk is eljön, Chicagó után.
Detroitiak vállalták a fõzést, konyhai munkát az ifjúságin: Pap Lajos és
Jolán, meg Juhász Sándor és Anna. Örülök ennek. Úgy tudom, hogy testi
és lelki téren szépen, áldásosan halad a táborozás. Holnap Torontóba
mennek, s ott vesznek részt a gyülekezet istentiszteletén, délután
városnézésre is lesz alkalom.
Kedden Drescher Lajos testvér áthozza Clevelandból dr. Mészáros
Kálmán testvért és gyermekeit, szerda este itt lesznek velünk a Bibliaórán. Mi is legyünk itt, legalább akik itthon vagyunk.
Szerdán érkezik vissza a Szilágyi család, szeretettel várjuk õket!
Csütörtökön és pénteken útrakelnek mindazok, akik részt vesznek a
jubiileumon. Majdnem mindannyian ott leszünk. Itthon nem tartunk
összejövetelt. Térképet és programlapot készítek, kérjétek el.
Szeretettel köszöntjük közöttünk Dézsi Imre testvért, aki Jakab
testvérékkel együtt eljön Chicagóba is. Sajnáljuk, hogy mostmár csak
egyedül jöhetett. Szeretettel gondolunk Margit testvérnõre. Urunk
vigasztalását kívánjuk Dézsi testvérnek.

A 48. RÁMAI TÁBORI KONFERENCIA
A táborban ezen a hétvégén kellemes meglepetésben és nem várt
áldásokban volt részünk. Meglepetést fõleg a nagy létszám okozott, mert
elõzõleg sajnálattal gondoltunk arra, hogy ez évben sokan hiányoznak majd
készülve a hosszú chicagói útra. Igaz, hogy sokan nem jöhettek el emiatt,
de teljes létszámban itt voltak még a gyermektáborozás résztvevõi, és
részben megérkeztek az ifjúsági táborozók is. Örömmel üdvözöltük azontúl
a régi, hûséges konferenciázó testvéreket is. Szombat estére minden szállás
megtelt (az épületeken kívül 10-12 sátor is), de nagy örömünkre megtelt a
kápolna is.
A konferenciát szombaton délben nyitottuk meg, zászlós felvonulással,
fúvós zenekarral. Azután összegyûltünk a kápolna elõtti téren, ahol a
jubileumra érkezett és e konferencián is résztvevõ dr. Mészáros Kálmán, a
Magyarországi Baptista Egyház elnöke igével köszöntötte az egybegyûlt
testvériséget, majd dr. Fazekas László nyug. lp. imádkozott.
Ezt követte a zászlófelvonás, miközben fúvós kísérettel elénekeltük
hazánk és két fogadó-hazánk himnuszát, végül a baptista himnuszt:
Feltámadt Hõs, ó dics Neked!
Az ünnepélyes megnyitás után bevonultunk a kápolnába és
meghallgattuk a gyermekek beszámolóját és lelkes éneklését. Szép
eredménnyel zárták a gyermekhetet. Gyönyörködhettünk kiállított
rajzaikban és munkáikban is. A konferencia elsõ istentisztelete szombat
este volt. Dr. Herjeczki Géza detroiti lp. volt a házigazdánk, úgyis, mint
volt torontói pásztor. Szeretettel köszöntötte a vendégeinket: dr. Mészáros
Kálmán elnök testvért, Bokor Barnabás nagyváradi karnagyot, Dimény
Sándor krasznai zenekarvezetõt, ifj. Bákai Istvánt, teológiai oklevele
elnyerése alkalmából, és a torontóiak vendégét Püsök Dánielt, a tordai
körzet lelkipásztorát. Köszöntötte azokat a fiatalokat, akik már a
nemzetközi ifjúsági táborozásra érkeztek. Jól esett látni a lányok és fiúk
lelkes örömét.
Az esti szolgálatokat Gerstner Kornél, az Ifjúsági Szövetség elnöke
vezette. Hallottunk bizonyságtételt, verset és valóban lélekemelõ volt az
összevont énekkar szolgálata. Régen hallott szép énekeinket elevenítették
fel Bokor Barna testvér vezetésével, majd a férfikar adott elõ egy
spirituálét. A fúvós zenekar Dimény Sándor vezetésével szolgált.
Az igehirdetés szolgálatát Püsök Dániel lelkipásztor végezte.
Konferenciánk jelmondata Jézus mondása: „Én vagyok az út, az igazság és
az élet.” Az elsõ igehirdetés arról szólt, hogy Jézus az út, egyedül õáltala
juthatunk el az Atyához. Életünk útjai külömbözõek, de csak egyetlen út
az, amely az örök életre visz.
Az ige üzenete komoly megszólítás volt a szívek részére, amelyre a
felhangzó imádságokban volt a felelet. Majd a zenekarral együtt énekeltük:
„Hûséged végtelen, Uram, hozzám!”
Így volt ez 48 éven át, ezt tapasztaljuk a konferencián is. Áldott legyen
az Õ neve!
A szép napot a tábortûz melletti énekléssel zártuk. Oláh Lné

