
2008. augusztus 31.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Minden gondotokat õreá vessétek,
mert néki gondja van reátok!

1 Péter 5,7

A felsõ kép 25 éve, 1983-ban készült a detroiti nõtestvérekrõl. Közûlük hármat még
itt látunk közöttünk (Csicsák Vilma, Fûr Paula és Jakab Maggi), hárman pedig
már az Úrnál vannak (Herjeczki Andrásné, Wentz Györgyné és Puskás tvnõ).

Az alsó kép pedig a jubileumi közgyûlés után készült, a Billy Graham Centrum
lépcsõin. A közel 80 testvérnõ között ott vannak a detroitiak is, 11-en.
(A kép két szélén volt még néhány testvérnõ, akiket most nem látunk.)



VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Munkátok nem hiábavaló az Úrban Csel 17:1-10

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Dániel az oroszlánveremben - Dániel 6,1-23

Közös énekeink: 215. Napfény ömölt a szívembe / 98. Isten

kegyében  /  209. Egy dicsteljes zászlót hordoz mindenki

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Augusztus utolsó vasárnapját is megértük. Szép nyár van a hátunk
mögött. És még el sem telt, hiszen ma is 80 fok fölött lesz a hõmérõnk, ez
még a nyár javából.

Remélem a Táborban is ilyen szép az idõ, hiszen ott most tartják a
torontóiak a táborzárót. Jakab testvérék képviselnek bennünket ezúttal.
Az Úr áldását kívánjuk a táborozó testvériségre, istentiszteleti
alkalmaikra.

A szeptember azonban azt is jelenti, hogy gyermekeinknek
megkezdõdik az iskolaév. Nagyobbaknak, kisebbeknek egyaránt jelentõs
változást hoz ez. Azt kívánjuk, hogy jól haladjanak a tanulásban – érjenek
el jó eredményeket (mint az a 4 fiatal Babilonban, akikrõl nem régen
olvastunk). No, meg legyenek szorgalmasak a vasárnapi iskolán is,
haladjanak elõre az ige megismerésében!

A héten két szomorú hír is érkezett. Jakab testvéréktõl az egyik. Eliza-
beth Jacob Andrade, Jakab Antal testvérék leánya, 53 éves korában,
rövid, de súlyos betegség után az Úrhoz költözött. Az idõs szülõk másfél
éven belül a második leányukat is eltemették. Az Úr vigasztalását
kívánjuk a szülõknek elsõsorban, de Dany-éknek is, valamint az egész
Jakab családnak. A múlt vasárnap hallottuk, amint Szilágyi Éva azt a
verset szavalta, hogy „Nem ejt hibát.” Talán ilyenkor a legnehezebb
áment mondani erre az igei gondolatra. Pedig így van, ha nem is értjük
döntései okát.

A másik szomorú hírt Novák testvértõl kaptam ugyancsak a hét elején.
Lovas András testvér is felhívott telefonon. Nagybátyját, Banás Lajos
testvért is hazahívta az Úr. Õ 85 éves volt. Imádkozzunk ezért a családért
is. Lovas testvér köszönti a gyülekezetet.

Gyülekezetünk alkalmai 4. – szerda esti bibliaóra

Szerda esténként 7 órakor kezdõdik a hétközi bibliaóránk. Mindenkit
szeretetel várunk. Általában húszan vagyunk, a gyerekeket is
beleszámítva.

A textusunkat legtöbbször a heti igék közül választom (Áhítat 2008),
néha a heti gondolatmenetet is áttekintjük. A gyerekeknek is adok
feladatot, melyrõl a bibliaóra utolsó szakaszában beszámolnak. Úgy látom,
hogy szívesen végzik ezeket a feladatokat. Igét is tanulnak, kivülrõl,
magyarul is és angoul is.

Az ige magyarázatához hozzá lehet szólni – s ez rendszeresen meg is
történik.

Néhány testvér imádságával fejezzük be az alkalmat.
A hét közepén is ad alkalmat az Úr arra, hogy együtt tanulmányozzuk

igéjét. Téged is várunk szerda este 7 órakor.

A héten meglátogattuk Korpás testvérnõt az új otthánában, és hála az
Úrnak, elég jól találtuk. Fûr testvérnõt továbbra is hordozzuk imádsága-
inkban, otthon van, de még nem elég erõs ahhoz, hogy eljöhessen a
gyülekezetbe.

A szeptembert kirándulással
kezdjük. Holnap reggel 9:15-kor
találkozhatunk itt az imaház
parkolójában, vagy aki egyenesen
megy, 11 órakor a Crossroad Vil-
lage bejáratánál. Térképet is teszek
ide, ha elfér.

A héten Mikó Ildikó és István
hazalátogat. Szeretettel köszöntjük
az otthoniakat, különösen is
Rózsika nénit, Bancsov testvérnõt
és Szilágyi testvérnõt. Meg azokat,
akikkel találkozik és mi meg
ismerjük õket. Elküldjük Ildikóval
a vasárnapi iskolás füzetek árát – gondolom mindenki beletette már a
perselybe az ár rá esõ részét. (A füzetek összesen 70 dollárba kerültek.)

A hónap során a fõbejárati lépcsõket renováljuk, közös összefogással,
Lajos vezetésével. Garázs-szelet is tartunk valamelyik hétvégén. 21-én
angolul hangzik majd az igehirdetés (magyarra is lefordítjuk), az ABC-tõl
lesz egy vendég lelkipásztor, hívhatunk angolul értõ vendégeket.


