A második évszázadba lépett a Detroiti Gyülekezet
Az elmúlt év során ezen az oldalon sok régi emléket felelevenítettünk gyülekezetünk 100 éves múltjából. Azt gondolom, hogy
szükséges és hasznos, ha ismerjük múltunkat. Én legalábbis nem
keveset tanultam a régi eseményekbõl. A második évszázadot
megkezdõ gyülekezetünk ezután is kizárólag az Úr kegyelmébõl és
segítségével fog és tud tovább haladni.
Az év során elõkerülõ régi emlékekbõl egyet egyet még ezután is
ide másolok. Így gyûlik az általunk is ismert anyag, amibõl lehet, hogy
majd egy kis történelmi könyvecskét is megjelentetünk.
A héten találtam egy komoly fekete füzetet, amibe ugyan csak 4
oldalt írtak, de az megõrzésre méltó. A füzet címe:
Jubileumi Emlék Füzet,
1978. április 9-tõl
A bevezetõ két oldal végét idézem, majd a köszöntõ bejegyzésekbõl
egyet, vagy kettõt.

„Gyülekezetünk ma tartja a hivatalos és ünnepélyes megnyitó
istentiszteletét. Egybe esik ez az imaház megnyitás a gyülekezet 70
éves jubileumával. Hálás szívvel tekintünk ma vissza a múltba és
reménységgel, imádságos szívvel tekintünk elõre, mert „Akik Õreá
néznek, azok felvidulnak és arcuk meg nem pirul.” Zsolt 34:6.
Lincoln Park, 1978. áprl. 9.
Herjeczki András lelkipásztor
Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség együtt örvend és dicséri
a mi Mennyei Atyánkat detroiti testvéreinkkel az új templom megnyitó istentisztelet alkalmával.
„Az Úré a dicsõség.”
Szeretõ testvér az Úr Jézusban
Molnár Balázs szöv. Elnök
A Clevelandi Gyülekezet együtt örvendezik a Detroiti gyülekezettel ezen a napon. Az Úr meghallgatta a detroiti gyülekezet imáit
és egy szép imaházzal ajándékozta meg õket. Mi mindig szívesen
jövünk Detroitba, mert érezzük a szeretetet amely közös kapcsolatokat bizonyít és bizonyságot tesz arról, hogy testvérek vagyunk az
Úrban. Isten áldja meg a Detroiti Gyülekezet minden egyes tagját
és lelkipásztorukat.
Detroit. Április 9, 1978
Louis Drescher
Ezután Dr. Tresanszky Vilmosné írt köszöntõ sorokat, az utolsó
köszöntés pedig Gerzsenyi László és Árpád aláírással olvasható.

… és összeteszem õket egy fává,
hogy eggyé legyenek az én
kezemben. (Ez 37,19)
2009. január 11.

A NYOLC NAP TEMATIKÁJA

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Ami a gyógyulásnál is fontosabb - Mk 2,1-12
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az igazságtalan szenvedés eltûrése - 1Pt 2,18-25
Imaheti sorozat

Közös énekeink: 186. Halljátok az örömhírt / 164. Míg Jézus
bennem él / 290. Az áldott orvos közeleg
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Igazi tél köszöntött ránk a hétvégén. Sok hóval. 8-10 inch is van sok
helyen. Az imaház körül többször is hánytuk a havat tegnap. Köszönöm
azoknak, akik részt vettek benne. Közös feladatunk ez is, amikor ilyen
nagy hó esik. Bízom benne, hogy a parkolót is sikerült letisztíttatni az
éjszaka, vagy ma reggel a tisztelet elõtt.
Sajnos úgy látszik, hogy ezen a héten is várhatunk valamennyi havat, s
azonkívül szogorú hideget. A hét végefelé ejszakára 0 Fahrenheit alá
megy a mutató, ami minusz 20 Celsiusz alatti hideget jelent. Lehetséges,
hogy az imahetünket kicsit rövidebbre vesszük emiatt.
IMAHÉT. Imahetünket most vasárnaptól a következõ vasárnapig
tartjuk, a ma kihírdetendõ menetrend szerint. Minden este 7 órakor
kezdünk. A záró közös istentiszteletet ez évben nálunk tartjuk, jövõ
vasárnap este 6 órai kezdettel. A református és a katolikus lelkipásztorok
itt lesznek, gyülekezeti tagjaik közül is jönnek többen. Meghívtuk a
pünkösdi testvéreket is, Kerekes testvér most nem tud jönni.
Az imahét-záró istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk.
Imádkozzunk betegeinkkért. Fûr Paula testvérnõ kórházba került
hétfõn; holnap különösen is imádkozzunk érte. A gyermekeink közül
többen is lázasak voltak a héten, bizonyára a flu egyik erõsebb változata
fogta meg õket. Az áldott orvos segítségét kérjük számukra.
A délelõtti tisztelet után egy mini elöljáróságit tartunk (max. 20 perc).
Az évvégi tombolán 76 dollár gyûlt össze. A gyerekek aprópénzes
perselyében pedig 120 dollár (Rudi megszaporító számlálása alapján). A
Lidia Gyermekotthonnak fogjuk elküldeni.
A múlt havi gáz számlánk $802 volt. Amikor lehet, lent jövünk össze!

„legyenek eggyé kezedben” (Ez 37,17)

1

. nap Keresztyén közösségek szemtõl szemben a régi és az új
megosztottságokkal
Ez 37,15-24 Eggyé a kezedben / Zsolt 103,8-13; 18 Irgalmas és
kegyelmes az Úr ... / 1 Kor 3,3-7; 21-23 Irigység s viszálykodás van
közöttetek…

2.

nap Keresztyének szemtõl szemben a háborúval és az erõszakkal
Ézs 2,1-4 Hadakozást többé nem tanul / Zsolt 74,18-23 Szegényeid
életérõl ne feledkezz meg örökre / 1 Pt 2,21-25 Az õ sebei által gyógyultatok meg / Mt 5,38-48 Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket

3

. nap Keresztyének szemtõl szemben a gazdasági igazságtalansággal és a szegénységgel
3 Móz 25,8-14 Fölszabadító örömünnep / Zsolt 146 Igazságot szolgáltat
az elnyomottaknak / 1 Tim 6,9-10 Minden rossznak gyökere a pénz
szeretete / Lk 4,16-21 Szabadítás, mint Jézus és az Úr kedves esztendeje

4. nap Keresztyének szemtõl szemben a környezeti válságokkal

1Móz 1,31-2,3 Látta Isten, hogy minden amit alkotott, igen jó / Zsolt
148,1-5 Õ parancsolt, és azok létrejöttek / Róm 8,18-23 A teremtés
átalakulása / Mt 13,31-32 A mustármag kisebb minden magnál

5

. nap Keresztyének szemtõl szemben a hátrányos megkülönböztetéssel és a társadalmi elôítéletekkel
Ézs 58,6-12 Ne zárkózz el testvéred elõl / Zsolt 133 Mily szép, ha egyetértésben élnek a testvérek / Gal 3,26-29 Mindnyájan egyek vagytok a
Krisztus Jézusban / Lk 18,9-14 Az elbizakodott ember igaznak tartja
magát

6

. nap Keresztyének szemtõl szemben a betegséggel és a szenvedéssel
2Kir 20,1-6 Emlékezz rám, Ó Uram! / Zsolt 22,1-11 Miért hagytál el
engem? / Jak 5,13-15 A hitbõl való imádság megszabadítja a szenvedõt /
Mk 10,46-52 Jézus megkérdezte tõle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?”

7. nap Keresztyének szemtõl szemben a vallási sokszínûséggel

Ézs 25,6-9 Itt van az Úr, benne reméltünk. / Zsolt 117,1-2 Dicsérjétek
az Urat mind, ti nemzetek. / Róm 2,12-16 A törvénynek ... a megtartója
igazul meg. / Mk 7,24-30 Ezekért a szavakért az ördög leányodat elhagyta.

8. nap A keresztyén remény hirdetése egy megosztott világban

Ez 37,1-14 Felnyitom sírjaitokat / Zsolt 104,24-34 Megújítod a föld
színét / Jel 21,1-5a Újjáteremtek mindent / Mt 5,1-12 Boldogok vagytok
Az igék közül a saját helyzetünket figyelembe véve válogatunk.

