100 éves a Detroiti Gyülekezet,
100 éves az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség
Vendég szolgálattevõink voltak:
Dr. Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház elnöke,
Gergely István a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke,
aki egyúttal a MABAVISZ új elnöke,
Bokor Barnabás karnagy, hegedûmûvész, Nagyvárad
Dimény Sándor zenekarvezetõ, Szilágykraszna

NAGY A TE HÛSÉGED!
GREAT IS THY
FAITHFULNESS!

A Centenáriumi ünnepségek a Chicagó közeli Wheaton College
campuszában zajlottak. A szállás és étkezés a college épületeiben volt, az
ünnepi összejövetelekre a campusz területén épült Billy Graham Center
Barrows Auditoriumában került sor.

A Detroitiak is ott voltak a jubileumi ünnepségeken. Ki találja meg
õket a csoportképen? Kik voltak ott?
Bancsov Barnáék (4-en), Bencze Ákosék (3), Fûr Béláék (3),Herjeczki
Gézáék (3), Jakab Bálinték (3) és velük Dézsi Imre tv. Brazíliából,
Kovács Józsefék (4) és velük Gevalt Marika tvnõ, Mikó Tiborék (2), Pap
Lajosék (4), Szinn Rudiék (2), Juhász Sándorék (5) és Héczei Gyöngyi.
36-an.

JerSir 3:23

Csoportkép a Billy Graham Center elõtt, vasárnap délután, a centenáriumi
ünnepséget követõen.

2008. július 27.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Istennek tetszõ életvitel - 1 Thess 4:1-8
A tisztelet után gyülekezeti órát tartunk
Közös ebéd

Délutáni tisztelet 3 óra körül
Igehirdetés: Az Atya szeretete - Lk 15:1-7, 11-32
Közös énekeink: 38. Meg vagy-e tisztulva? / 193. Jézus akarja,
hogy fényes / 37. Úgy szeretnék én szent lenni...
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük Szilágyi Gyusziékat, akik 16-án visszajöttek a
három országot felölelõ óhazai látogatásukról.
A chicagói közgyûlés elõtt néhány napot nálunk töltött dr. Mészáros
Kálmán tv, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke. Drecher testvér
hozta át õt Clevelandból, ahol több mint 4 évig szolgáltak Mészáros
tesvérék a 80-as évek végén. A szerda esti bibliaórán Mészáros testvér
szolgált az igével. Az együttlétet szeretetvendégséggel fejeztük be,
amikor Jakab Bálint testvér születésnapját is megtartottuk. Mészáros
testvér és két gyermeke: Illés és Gyöngyvirág azóta hazaérkezett.
Otthonról küldi a testvéreknek is köszöntését. Örömmel emlékszik a
találkozásokra, itt nálunk is. (Sajnos távollétük alatt betörtek lakásukba –
az érdeklõdõknek személyesen többet is.)
Csütörtökre még egy extra szolgálatot is elvállalt Enikõ és Juhász
Sándorék: elszállásolták a táborból Chicagóba utazó fiatalokat. Köszönöm
a helytállásukat.
A Centenáriumi ünnepségekre Detroitból 36-an keltünk útnak. Az Úr
megõrzött bennünket, sõt másokat is és minden baj nélkül hazaért
mindenki; már a tengerentúlról érkezõk nagyobb része is. A jubileumon
több mint 400-an vettek részt, legtöbben szombat este és vasárnap reggel
voltunk.
Jól elõkészített és egy kissé zsúfolt program várt bennünket.
Speciálisan detroiti szolgálat nem volt túl sok. A szerkesztõ és a lapkezelõ
testvéreknek volt némi feladatuk; péntek este Herjeczki testvérnõ mondott
verset a nõi estén, vasárnap délben pedig a chicagóiak segítségével

férfitestvéreink elénekelték Béla egyik szép fordítását, a Szeressük Õt,
szeressük egymást címû éneket, melynek utolsó versét az egész
gyülekezettel együtt énekeltük. Az ifjúság szombaton és vasárnap is
szolgált, az éneklést Ádám vezette.
Természetesen részt vettünk a kórusok és zenekar szolgálataiban, a
gyermek, ifjúsági, nõi, centennáriumi ének és zenekarban.
Úgy terveztük, hogy mindenrõl készítenek hangfelvételt a Barrows
Auditórium munkatársai. Remélem, hogy ez így is történt és hamarosan
elkészül a Centenárium emlék DVD-je, amit meg lehet majd rendelni a
chicagóiaktól.
A közgyûlésen értesültünk arról, hogy Jurás Pál és Torma János testvér
mûtétre készül. Azóta mind a ketten túljutottak a mûtéten. Jurás tv.
köszöni, hogy imádkoztunk érte – ezt tegyük továbbra is minden betegért.
Lõrincz testvérnõ is jobban van egy kicsit, már otthon várja, hogy
megerõsítse õt az Úr.
Bencze Ákosék a jövõ héten elköltöznek Hays, Kansasba (1200
mérföldre Detroittól). Ma délután hálaadással visszatekintünk arra a 6
esztendõre, amit Ákosék közöttünk töltöttek, s áldást kérünk életük újabb
szakaszára.
A tábor elõtti szerdán Bokor
Barnabás testvér volt a vendégünk. Az
áhítaton is õ szolgált, majd a szeretetvendégség után hosszú, de élvezetes
énekpróbát tartott. Fûr Anikó születésnapját is ekkor tartottuk meg.
A képen karmesterünk, Fûr Béla és
Bokor testvér. próba közben.

A jubileumi út elõtti estén
Mészáros testvér volt a vendégünk.

