100 éves a Detroiti Gyülekezet.

A múlt héten a 75 éves jubileumi énekeskönyv borítóját láthattuk itt. A 80 éves
jubileumra a sárga borítót kékre cserélve újra kinyomtatta Herjeczki András
akkori lelkipásztor. Ezek a füzetek megvannak, ma is használjuk néha õket. Nem
biztos azonban, hogy sokan tudják, ami ezen a kézzel írott, maradék lapokra tûzött
feljegyzésen olvasható. Késõbb se tért át a gyülekezet a Hit Hangjai használatára.
Egyh idõ óta azonban vasárnap délutánonként gyakran énekelünk az új
magyarországi és erdélyi könyvekbõl, kivetített szöveg segítségével.

A hangfelvételeink elég jól sikerültek. Az egyik szünetben készült
ez a kép - lehet, hogy ez lesz a CD borító képe.

Az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb
minden kétélû fegyvernél, és … megítéli a
gondolatokat és a szívnek indulatait. Zsid 4,12
1979. Detroit. Közgyûlés elõtti bizottsági ülésen. A lelkipásztorok balról:
Szabadi Gusztáv, Oláh Lajos, Kun Gyula, Herjeczki András és dr. Bíró László.
Ma már csak a legidõsebb él közülük, az idén 101 éves Bíró testvér.

2008. augusztus 10.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az evangélium terjed, megállíthatatlanul
- Csel 13:49 - 14:20

Herjeczki Dávidék pénteken hazautaztak Magyarországra. Dávid
megmutatja feleségének pl. Budapestet, ahol született és megismerkednek
a rokonokkal. Gyurik Robert pedig hétfõn utazik vissza, Ádámtól. Vele
küldjük haza a Samaritánus programunk segítségét a délvidéki árva és
mozgássérült gyerekek számára.
Kárpátaljáról két jó hírt is kaptam tegnap és az elmúlt hetekben, jövõ
vasárnap majd többet is róla. Cidor Lajos és Nehro Bálint lelkipásztor
testvérek köszöntik a gyülekezetet.

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az Úr iránti engedelmesség - Dn 1:1-20
Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / 294. A
békehírnök lába / 186. Halljátok az örömhírt!
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A múlt vasárnap délelõtt még itt
voltak velünk Ákosék. Kedden útrakeltek
és két napos útazás után szerda este
megérkeztek Hays-be (Kansas). A pici
Áron hõsiesen viselte a gyûrõdést.
Telefonjuk és e-mailjük még nincs, de
Krisztina az egyetemrõl már küldött egy
levelet, amit továbbítottam is az
imatársaknak. Szeretettel gondolunk
rájuk, imádkozunk értük, hogy feltalálják
magukat az új helyen. (Kansasba
egyébként nem azért mentek, mert
valami jobb helyet kerestek, hanem azért,
mert itt Detroitban véget ért a
Az imaház lépcsõin, egy hete
munkaviszonyuk, s ez volt az egyetlen járható út,
elfogadható munkaajánlat. Az Úrtól kérték és fogadták a megnyíló ajtót.)
Vasárnap délután Bíró Pál pünkösdi lelkipásztor volt a vendégünk, aki
feleségével és egy másik családdal volt átutazóba Detroiton. Bíró testvér a
Teljes Evangéliumi Gyülekezetek Szövetségének elnöke. A héten
konferenciájuk van valahol dél Ontarióban, ahova Juhász Sándorék is
elmentek.
Fûr Paula testvérnõ ma délelõtt is a kórházban van, imádkozunk érte.
Bízunk benne, hogy hamarosan haza engedik. Köszönti a testvéreket.
Ugyancsak köszöntését küldi Zeke Jolán testvérnõ, aki hosszabb kórházi
kezelés után van, felépülõben.

Gyülekezetünk alkalmai 1. IMAÓRA
Régi magyar baptista hagyomány a vasárnap reggeli imóra. De ennél is
fontosabb, hogy bibliai alapokon nyugszik az imaóra. A Zsoltáros egyszer
ezt írta: Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem õt a sokaság
elõtt. (109:30) A Cselekedetek könyve sok helyen tanúskodik arról, hogy
az elsõ gyülekezetek egyik állandó gyakorlata volt az imaóra. Amikor a
Hegyi Beszédben az Úr Jézus arra buzdít, hogy menjünk be a belsõ
szobába és titkon imádkozzunk mennyei Atyánkhoz, nem az imaórai
gyakorlatot helyteleníti, hanem a képmutató, magamutogató imádkozást
ítéli el. Elmondja, hogy nem a formája a lényeg és fõleg nem az imádság
hosszúsága.
A ketten-hárman, tizen-huszan imádkozók között igérete szerint ott van
az Úr Jézus.
Imaóránk vasárnap reggel 10 órakor kezdõdik és fél óráig tart. Illetve
addig, amíg az imaóra vezetõje be nem fejezi azt. Az imaóra textusát az
Áhítatból vesszük, vagyis a világszerte imádkozó magyar baptista
testvéreinkkel azonos imatémánk van minden vasárnap. Az imaórákat
ezek a testvérek vezetik: id. Fûr Béla, Mikó Tibor, Pap Lajos, Fûr Béla,
Kovács József és Bencze Ákos.
Tedd magadává újra az itt következõ döntések egyikét-másikát:
Az istentiszteletünk vasárnap reggel imaórával kezdõdik. Pontosan
szeretnénk megkezdeni az imaórát, ezért pontosan meg is érkezünk. Az
imaóravezetõ körülbelül 10 perces buzdítást tart, nem hosszabbat. Az
igével kapcsolatos általános és gyülekezeti életünk alkalmi imatémáiért
egyaránt imádkozunk. Egyenként, hangosan imádkozunk – az imaórán
hallanunk kell egymást, és mindannyian Ámen-t mondunk az
imádságokra. Nem imádkozunk hosszan, hogy mindenkinek alkalma
legyen az imádságra.
Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdem! Az imádságban
állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással, mondja az apostol.
Hála az Úrnak az imaórák lehetõségéért! Ott akarok lenni rendszeresen
az imaórákon!

