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Válasszatok magatoknak még ma,
akit szolgáljatok!

Én azonban és az én házam
az Úrnak szolgálunk. (Józsué 24:15)

A detroiti imaház december 16-án. Ma nem lesz ekkora hó,
a hideg azonban rekordot dönthet.

Gazsi István (1910)

Gazsi István testvér a Clevelandi Magyar Baptista Gyülekezet vasár-
napi iskolai tanítója volt 1905-tõl. Végh Mihály volt ott a lelkipásztor
(aki 1908-ban a detroiti missziót is elindította és aki 1911-tõl Detroitban
szolgált). 1908-ban a gyülekezete Gazsi Istvánt az amerikai testvérek
támogatásával teológiára küldték - Croser Seminary (Pennsylvania).
1910 nyarán, az újabb tanulmányi év kezdetéig (4 hónapon át) Detroitban
végzett áldásos szolgálatot.

Végh Mihály lelkipásztor Detroitba költözésekor a Medina utcában
lakó Petõ István testvéréknél tartották az istentiszteleteket. Még abban
az évben (1911) megépítették az elsõ templomot a Thaddeus utcában.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Dicséret és bátorítás a hûségeseknek

- Józsué 22:1-5; 24:15

A délelõtti tisztelet után elöljárósági óra és nõi kör

DU: 6:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Ne ölj! 2 Mózes 20,1-2.13

Közös énekeink: 148. Dicsérjük lelkesen a nagy Üdvözítõt /
116. Jól harcolj, minden erõddel / J34. Légy mindhalálig hû!

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Hétfõn megérkezett a Múlt, Jelen, Jövõ Baptista Naptár 2008. A könyv
alcíme: Gyümölcstermés. Akik megrendelték átvehetik. Az ára 11 dollár.

Az erdélyi kis Vezérfonal 2008-ból van még és a Vasárnapi iskolai
füzet mostani számából. Akinek nincsen még, vehet belõle.

Ildikóhoz pedig a nagyméretû erdélyi Fali naptár érkezett meg. A
névnapokkal, igékkel ellátott naptárért 3 dollárt tegyünk a perselybe.

Imádkozzunk egymásért! Idõs testvéreinkért, betegekért, közelben és
távolban egyaránt. A clevelandi Kiss Sándor és Levi Jolán testvérekért –
mindketten jól sikerült mûtét után vannak, gyógyulásra várva.

Jakab testvérnõtõl kaptuk a hírt, hogy Dézsi Margit testvérnõ
Brazíliában szombaton, hosszú szenvedés után az Úrhoz költözött. Az Úr
vigasztalását kívánjuk a családnak!

A héten nagy vihar pusztított országunk középsõ részén, pontosabban
Ádám, Tibike és István közelében, tõlük talán 30 mérföldre. Hála az
Úrnak náluk nem okozott kárt az egyébként nagy pusztítást okozó, 59
emberéletet is követelõ szélvihar. Az Úr legyen irgalmas a sok
nyomorúságra jutott emberhez!

A héten ketten is tengeren túli útra kelnek közûlünk: Papp Marika
szerdán gyermekeit megy látogatni, Szávó Berta néni pedig csütörtökön
utazik vissza a gyorsan elszaladt két hónap után. Jó utat kívánunk,
imádkozunk értük, s vissza várjuk õket.

Ma a délelõtti tisztelet után elöljárósági órát, valamint nõi kört tartunk.
Beszélgetni fogunk majd az Évközi Gyûlésrõl és az ahoz kapcsolódó

100 éves jubileumunkról, melyre 4 hét múlva kerül sor.
Azon a hétvégén mindenki aktív részvételére számítok. Szálló

vendégeink is lesznek bõven, így szeretném elõre tudni, hogy kik tudnak
vendéget fogadni, s hányat.

Az étkezést általában közösen, az imaháznál fogjuk lebonyolítani.

A várható program nagyvonalakban így néz ki:

A bizottsági tagok többsége március 7-én, pénteken érkezik, némelyek
talán csütörtökön. A repülõtérrõl az imaházhoz szállítjuk õket.

Közös ebéddel kezdünk, pénteken.
Egész délután bizottsági gyûlésünk lesz,
közösen megvacsorázunk,
majd a Végrehajtó Bizottság tovább ülésezik.
Azután a vendégeket elvisszük a családokhoz (vagy a szállodába).

Szombatod délelõtt gyûlés, majd
közös ebéd.
Ebéd után gyûlés, majd korai vacsora.
Este 7-kor istentisztelet.

Vasárnap délelõtt 10-tõl jubileumi istentisztelet, kb. 1-ig.
Közös ebéd.
Délután nem lesz összejövetel. Az elutazókat kivisszük a repülõtérre.

Enikõ kapta
lencsevégre

a múlt
vasárnap ezt

az 5
testvérnõt.

Balról:
Fûr Paula,
Pap Jolán,

Szávó
Berta,

Fûr Anikó
és Csicsák

Vilma.


