2008. 100 éves a Detroiti Gyülekezet

11-en a garázs-szélben résztvevõ 26 közül. Jonathánnak láthatóan
könnyen telt élete elsõ garázsszele (a nagymama ölében).

Válasszatok magatoknak még ma,
akit szolgáljatok... Én azonban és az én
házam az Úrnak szolgálunk.
(Józsué 24:15)

2008. június 15.

ságát és a nõtestvérek találékony
szeretetét. Mi
pedig hálát adunk
az Úrnak az õ gyógyulásáért és
egyúttal azért is,
hogy a mi hitünket
is erõsítette ezáltal
is. Jó volt megerõsödni abban újra,
hogy az Úr meghallgatja kéréseGerstner Margitka, Andreával és néhány nõtestvérrel..
inket, sõt, néha
meg is adja, amit kértünk; vagy annál többet is ad.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: A pogány százados példamutató hite - Lk 7:1-10
A tisztelet után közös ebéd, majd kóruspróba

Délután 3:00 körül istentisztelet
Igehirdetés: Apák és fiaik az Úr szolgálatában - 3Móz 8:1-6 +
Közös énekeink: 69. A Jézus szeretete megtalált / 58. Él még
atyáink õs hite / 120. O, Mester, hadd menjek / 291. Hit által gyõzni
Délután vetített énekeket énekelünk

Pénteken és szombaton garázs szelet tartottunk az imaház parkolóján. Hosszú
évek gyakorlatát követtük ezzel, de sajnos a pénteki napon csak délután tudtunk
kirakozni a viharos idõjárás miatt. Ám az a néhány óra sem volt hiába. Szombaton
aztán kiváló idõt kaptunk és példás összefogással – 26-an vettünk részt a
munkában - gyerekeket is beleszámítva, akik ugyan sokat nem segítettek, de
jelenlétükkel családi, közösségi jellege volt az egész alkalomnak. Ha jól értettem,
Rudi 526 dollárt adott át Ildikónak, a nõtestvérek pénztárosának. Sok apró, kicsi és
nagyobb dolgot el kellett adnunk ahhoz, hogy ennyit összegyüjtsünk. Köszönöm a
testvérek közremûködését, segítségét!

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük az édesapákat!
A gyermekek maguk készítette
kerámiával lepik meg az édesapjukat. A
nõtestvérek pedig közös ebédet rendeznek
a tiszteletükre.
Így a délelõtti tisztelet után együtt
maradunk közös ebédre, és a délutáni
iszteletet elõbbre hozzuk. A két tisztelet
között a kórussal, illetve a chicagóba
készülõkkel rövid próbát tartunk.

t

Fûr testvér a héten kórházba került. Hála az Úrnak, szombaton haza mehetett és lehet, hogy ma már itt lesz közöttünk. Szeretettel köszöntjük õt,
gyógyulást kívánva. Õ gyülekezetünkben a legidõsebb édesapa, nagyapa.
A múlt vasárnapi igehirdetésben elhangzott felhívásra sokan böjtöltünk
és imádkoztunk hétfõn. Aki folytatni akarja, ezután is megteheti – minden
hétfõ továbbra is imahétfõ a mi számunkra!
Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdem, mondja az ismert ének
szövege. Jó néha tapasztalni, hogy így van, s az Úr csodásan mûködik.
Gerstner Margit testvérnõ húsvét után igen súlyos betegségbe esett.
Hosszú kórházi kezelés után néhány hete már lányánál, Andreánál erõsödött. A kórházban és azután is többen meglátogatták õt – Ildikó jó ideig
minddennapos látogató volt Margitkánál. Mindannyiunkat meglepett, hogy
a múlt vasárnap eljöttek közénk, sõt, hogy saját lábán, bot nélkül tudott
elõrejönni a mikrofonhoz és a tõle megszokott módon, vagyis kívülrõl
mondott el egy szép, hosszú verset. Megköszönte gyülekezetünk imád-

(Miért tartunk garázs-szelet? Valaki azt mondta, hogy többet kellene adakozni és akkor
nem kellene ezt tennünk. Nem az adakozás pótlására rendezzük! Hála az Úrnak, mindenki
rendszeresen adakozik gyülekezetünkben, s ha nem is egyformán, de a tizedet szem elõtt
tartva. Az ilyenkor összegyüjtött pénzt a nõtestvérek különbözõ missziós célokra fordítják.
Az Ige arra tanít bennünket, hogy a kicsit is meg kell becsülni; óv a pocsékolástól és a
szegényekrõl való gondoskodásra int. Ezekben is gyakoroljuk magunkat, amikor nem
kidobjuk, hanem összegyüjtjük azokat a dolgokat, amiket nem használunk már, de mások
még örömmel megveszik egy-két dollárért, vagy annál is olcsóbban. Az amerikaiak szeretnek garázs-szelet rendezni, de maguk is szívesen elmennek a szomszédságban rendezett
ilyen alkalmakra. Lidia néni kerek asztala az elsõk között kelt el. Maczkó néni létrája mégelõbb. A másik egykori szomszédunk, Horváth Józsi bácsi szekrénye is gazdára talált. A
tárgyaknak is van története, élete. A gazdájuknak meg az emléke tovább él. Az elõbb említett 3 csak néhány a sok névtelen, idõs korban meghalt amerikai magyar közül. 5 vagy 15 év
után is emlékezünk rájuk. Aztán, többet ér egy church-pikniknél is. Közösen, együtt dolgozunk. A nõtestvérek közben készítenek egy kis frissítõt, ételt is. Õszre is rendezünk egyet.)

Közben a Pap testvér által tervezett hirdetõtábla fundamentumát is sikerült elkészíteni. A hirdtõtáblára az utolsó oldalon találhtó szöveget tesszük, színesben.
Szombaton graduation party lesz Szilágyiéknál, akik 3 körülre mindenkit
szeretettel várnak.

Ne feledjük, jelentkezni kell a tábori alkalmakra!
Gyermektáborozás, Tábornyitó Konferencia, Ifjúsági Tábor.

