2008. 100 éves a Detroiti Gyülekezet

Lovas András lp. tv. küldött néhány gyülekezetünkkel kapcsolatos
fényképet. Az egyiknek ez a címe: Az Ifjúsági Szövetség megalakulása, Detroit, 1986. október 26. Azon az ünnepélyen készült ez a fénykép is, melyen a detroiti fiatalok énekelnek, balról: Sinn Steve, Mikó
Mónika, Lovas Kornélia és Aranka, Marton Sanyi és Sinn Rudy.
Lovas tv. szeretettel köszönti a gyülekezetet. A jövõ év elején
lehet, hogy meglátogat majd bennünket.
Bancsov Barna, Jr. graduálási partiján, június 28-án.

Adjad fiam a te szívedet nékem,
és a te szemeid
az én útaimat megõrizzék!
Példabeszédek 23:26

2008. június 29.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: A törvény szíve: szeress! - 3 Móz 19:1-18
Délután 4-6 között szabadtéri áhítat a
Heritage Park-ban, Taylor
Ige: Nagyobb van itt Salamonnál - Lk 11:29-32

Közös énekeink: 8. Hozzád kiáltok Istenem! / 37. Úgy szeretnék
én szent lenni! / 128. Szeretlek Jézusom
Délután parkban énekelhetõ énekeket énekelünk, gitár kísérettel.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A ma esti istentiszteletet nem itt az imaházban, hanem a Taylorban lévõ
Heritage Parkban tartjuk meg. Délután 4 és 5 között várjuk azokat, akik el
tudnak jönni. Az áhítatot fél hatkor kezdjük. Ha esõ miatt nem tudunk
kimenni a parkba, akkor az imaházban jövünk össze a megszokott idõben,
hat órakor.
Mozgalmas volt az elmúlt hét – többen is nagy utakat tettek meg, hála
érte, minden baj nélkül.
Ákosék vasárnap este indultak útnak Hays, Kansas felé, ahova
hamarosan elköltöznek. A 16 órás útat oda is, vissza is megtették azóta.
A Szilágyi család szerdán repült át az óceánon, s Marikán keresztül
szeretettel köszöntik a gyülekezetet. Emily már megkérdezte, hogy mikor
jönnek haza?
Béláék szombaton vitték fel Rámába a Gyerektáborozásra Annamáriát
és Rebekát. A héten a gyermekeknek tartanak (13 éves korig) szervezett
foglalkozást. Imádkozzunk minden nap a kb. 25 gyermekért és tanítóikért.
Szombaton délután Bancsov Barnáékhoz voltunk hivatalosak, az
ifjabbik Barna (Bóka) graduálására rendezett partira. A viharos idõjárás
ellenére legtöbben útrakeltünk és végül is nagyon szép idõt kaptunk, s a
kertben tarthattuk az együttlétet. Ildikó és Barna bõséges asztalt terített a
vendégseregnek, Herjeczki tv. pedig a Példabeszédek könyve néhány
igéjével köszöntötte az ünnepeltet, s fordította figyelmünket Jézus
Krisztusra, akinek érdemes szívünket odaadni.
A szerda este 7-kor kezdõdõ bibliaóránkon Bokor Barnabás karnagy
testvér (Nagyváradról) lesz a vendégünk. Jöjjetek el mindannyian. Egy
mini áhítat után Bokor testvér megénekeltet bennünket – mindenkit is, de
fõleg a 100 éves jubileumra készülõket.

A hét végén a Tábori Konferenciára utazunk többen is. Akik nem
tudnak eljönni, azok számára itt vasárnap csak egy istentiszteletet tartunk,
délelõtt 11 órai kezdettel.
A konferencia után kezdõdik a II. Nemzetközi Magyar Baptista Ifjúsági
Tábor – júli 7-17-ig. Azért is rendszeresen imádkozzunk. Az elsõ fiatal
Szerbiából érkezik, már most, hétfõn, azután a többiek is sorra érkeznek,
Torontóba. A detroitiakat Eunika és a Juhász gyerekek, valamint Ádám és
Tibike képviseli. Ádámmal a Nashville-i gyülekezetének a „dicsérõ
csoportja” is jön – õk vezetik majd az ifjúsági táborozás során az éneklést.
Magyarországról 15 fiatal vesz részt az alkalmon, Erdélybõl sajnos csak
2 kapta meg a vízumot. Egy fiatal jön még a Felvidékról és egy
Kárpátaljáról.
CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGEK – Wheaton, IL, július 18-20.
Legyünk ott mindannyian! Azon a vasárnapon itt nem lesz tisztelet.
Kedves Géza testvér, (levél részlet)
Köszönöm a Mabavisz találkozóról a híreket, és képeket. Sajnálom hogy
nem lehettem ott, de jó hogy ott volt Bálint, beszámolhatott mi rólunk. Meg
köszönöm a lelkipásztorok nevében, hogy kitartóan gondoltok ránk, és
személyesen köszönöm a plántáló gyülekezet támogatását (Beregszász).
Rendbe tettük a kisebb termet az imaházban, és jövõ héttõl tervezzük
rendszeresen ott tartani az alkalmakat. Most csak a testvérekkel az ima
órákra szoktunk oda összejönni. Ez a pénz, amit kaptunk, elég kell hogy
legyen, hogy befejezzük a nagytermet is.
Sikerült végre megoldani a WC-re az engedélyt, leástunk néhány
karikát, így néhány nap múlva mûködõ képes lesz. Várjuk már az idõt,
amikor imaházunkba hívogatni tudjuk az embereket. [...]
Sok áldást kivánva, Cidor Lajos
A levél május 26-án érkezett. Azóta megkezdték testvéreink a rendszeres összejöveteleket az új imaházban. Áldást kívánunk szolgálatukra.
Gyülekezetünk 200 dollárt küldött az építkezésre, Zeke Jolán testvérnõ
pedig ezer dollárt.

KÖNYVEK Salamon már 3000 évvel ezelõtt is tudta, amit mi a
könyvespolcaink soha-sem-elég hosszán érzékelünk: A sok könyv írásának
nincs vége (Préd 12:12). Természetesen olvasásukra sincs elég idõ. De
azért megvesszük õket. Miért?
Mert szeretünk olvasni, mert érdekel bennünket, mert van amelyiket
illik is megvennünk. Aztán némelyiket továbbadjuk, vagy eleve másoknak
vesszünk meg (egy jó könyvnél nincs jobb ajándék).
Ezeket a könyveket magam hoztam át a nagy patakon, áruk a forint
átszámításából adódik. Ha postán kell küldenem valakinek, akkor az árat a
tényleges postaköltséggel meg kell növelni.
Akit érdekel, keresse a jegyzéket a faliujságon, vagy a lp. blog-ján
www.azigerabja.blogspot.com

