100 éves a Detroiti Gyülekezet.

A fiatalok a jubileumi közgyûlés után, a Billy Graham Center lépcsõin.

A képre ragasztott szalagon ez áll: 11th Michigan Baptist Young People’s Convention “What I have I give” DETROIT, Nov. 24-26. 1939. Ben Balla, Presindent. A képen
felismerem még Petre Adalbert lelkipásztort és Muncsán Elemért, a jobb szélen.
A múlt heti, 1966-os közgyûlési képen felismertünk még néhány személyt.
Az elsõ sorban baloldalon Weininger Julianna Edler, Jakab Bálintka és Jakab Bálintné
Maggie áll, jobbról a második pedig Nagy István lelkipásztor, Braziliából. A lépcsõkön
Háló Barnát, a Jurás házaspár mellett pedig Panta Ildikót látjuk.

Mentsváram én nekem az Úr,
A zord viharban szikla vár!
Bár csapdos a hullám vadul,
Ott szívem menhelyet talál. (151)

2008. szeptember 14.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: A Szentlélek õrzi az evangélium tisztaságát ApCsel 19:1-7
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: A Bárány Jézus dicsõsége - Jelenések 5

Közös énekeink: 205. Szívemben zeng egy kedves ének / 190.
Szeretnéd levetni bûnterhedet? / J26. Isten élõ Lelke jöjj!
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük itthon Herjeczki Dávidot és feleségét Annát,
valamint Ádámot és Tibikét. Kár, hogy a nagy távolságok miatt igen
ritkán találkozhatunk. Gondolni azért gyakrabban gondolunk rájuk,
imádságainkban is. Köszöntjük Dávidék által az Alhambrai testvéreket.
Szeretettel köszöntjük a Chicagóból közöttünk lévõ Gönczi testvéréket is!
Szorongó szívvel gondoltunk az elmúlt napokban a legújabb szélvihar,
az Ike hurrikán útvonalában élõkre. Annie testvéréék egyébként
Hustonban laknak és ott élték át a vihart. Hála az Úrnak, kevesebb
pusztítással járt ez a vihar, mint amire elõre számítani lehetett. Azért így
is nagyon jelentõs a kár, három millióan vannak és lesznek még egy ideig
pl. villanyáram nélkül. Nagyon sokan elveszítették a házukat, mert a vízár
elöntötte és használhatatlanná vált. Imádkozzunk értük.
Mikó Ildikó és István a hét végén érkeznek vissza, az Úr oltalmát
kérjük utazásukra.
Rendszeresen imádkozzunk egymásért, betegeinkért különösen is. Zeke
Jolán testvérnõ ugyan messzebb van tõlünk (Cleveland), de imádságainkban hordozzuk õt: hétfõn egy komoly mûtétre kerül sor. Zeke néni
köszönti a testvéreket és köszöni, hogy imádkozunk érte.
Tüske Tibor atyánkfiának hétfõn volt a csípõ mûtétje, mely jól sikerült.
Csütörtökön a kórházban találtam még, de azóta már hazamehetett. Az Úr
oltalmába ajánljuk õt is.
Jövõ vasárnap délelõtt az ABC egyik vezetõje meglátogat bennünket, õ
hirdeti majd az igét, amit magyarra fordítunk. Hívhatunk angolul értõ
vendégeket is.
Ne feledjük: a clevelandi ifjúsági találkozó: október 17-19-én lesz.

Az imádság
A hívõ legáltalánosabb gyakorlata az imádság. Reggel kulcs, este retesz
(Gandhi). Persze most kizárólag a Jézus Krisztusban hívõkre gondolok.
A Biblia telve van imádkozó emberekkel, akik példaképeink lehetnek.
Ugyanakkor tanít arra is, hogy hogyan imádkozzunk (pl. Úri ima), vagy
éppen, hogy hogyan ne imádkozzunk (pl. öntelt, utcasarkon imádkozó
farizeus).
Többféleképpen vizsgálhatnánk ezt a témát. Most egy nagyon egyszerû,
praktikus megközelítéssel a gyülekezeti imádságokra koncentrálok.
Az egyéni, csendeskamrában elmondott imádságot csak az Úr hallja, látja.
A gyülekezetben azonban egymás jelenlétében imádkozunk, halljuk az
imádságot és hallanunk is kell, hiszen együtt imádkozunk.
A gyülekezetben elhangzó imádság személyes, õszinte és hangos.
Ha közösségben is vagyunk, Isten személyesen szólított meg bennünket és
várja is, hogy arra személyesen válaszoljunk. Nem mások válaszadási
lehetõségérõl, annak szükségérõl, hanem a sajátunkról beszélünk. Az õszinte,
személyes válasz másokat is bátor válaszadásra ösztönöz. A hangos, hallható
imádságot figyelemmel kísérik az együtt imádkozó testvérek és az imádság
végén hangos ámmennel jelzik, hogy nem csak figyelemmel kísérték, hanem
együtt imádkoztak és maguk is azt kérik, hogy „úgy legyen”.
A személyes imádság nem azt jelenti, hogy csak magammal törõdök,
ellenkezõleg. A közösségben egymásért és másokért is imádkozunk – de azt is
személyesen tesszük.
Az imádságban nem igét magyarázunk, hanem az igére válaszolunk!
A lelkipásztor az istentisztelet elején néha hosszabban és néha többes
számban, pl. a gyülekezet nevében is imádkozik. Az imaórán ne így
imádkozzunk!
(A csendeskamránkban és pl. a böjttel is kísért imahétfõkön mindenki
annyit imádkozik és úgy, ahogy akar. Holnap is tegyük ezt, hiszen) „Az Úr
meghall imát, jóvolta ez, nem érdem.”

130. Zsoltár
A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram!
Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek
könyörgõ szavamra!
Ha a bûnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!
Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az õ igéretében.
Várja lelkem az Urat, jobban, mint az õrök a reggelt, az õrök a reggelt.
Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bõséges nála
a szabadítás!
Meg is szabadítja õ Izráelt minden õ bûnébõl.

