100 éves a Detroiti Gyülekezet.
Ezúttal nem 100 éves
képeket láthatunk ezen az
oldalon, hanem néhányat
az elmúlt hetekben
készültek körül.
Pénzügyi szakembereink: Enikõ (új pénztárosunk), Gyuszi és József
ellenõr), Ákos, az elköltözõ pénztárosunk.

Múlt vasárnap Rudyt
köszöntöttük, születésnapján.
Gyuszikát mi is, de a
gyerekek is hiányolni
fogják. Júliusz, reméljük
gyakran hazalátogatsz
hétvégeken az egyetemrõl!

Bancsov Ildikó édesanyja, Irén,
látogatóban jár Barnáéknál - így
jutott.el gyülekezetünkbe is.

Fiatalok énekelnek Ádám vezetésével a Centenáriumi Közgyûlésen, július 20-án.
További képek az Internetes EH-n és a www.azigerabja.blogspot.com oldalon.

Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud
minket szabadítani az égõ tüzes kemencébõl, és
a te kezedbõl is, ó király, kiszabadít minket. De
ha nem tenné is, legyen tudtodra ó király, hogy
mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany
állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk.
Dániel 3,17-18
2008. augusztus 17.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Közgyûlés, Jeruzsálemben - Csel 15:4-11
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Valamiben, vagy valakiben hiszel? - Dn 3:1-27

Közös énekeink: 305. Az üdv szava / 309. Ó, Sion, siess! /
248. Van egy történetünk
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Ákosék szeretettel köszöntenek mindenkit Hays-bõl. Jól vannak mind a
hárman. Krisztinától néhány sort is kaptam, melyet ide másolok:
Édesanyámmal beszéltem ma és külön kérte, hogy adjam át a
gyülekezetnek az õ köszöntését és köszönetét. Mindazt a szeretetet és
gondoskodást, amivel bennünket körülvettetek az elmúlt 6 év alatt és
különösképpen a mostani elutazásunk alkalmával.
Minden családot köszönt Édesanyám és mindenkit külön ölel és puszil,
szívesen veszi, ha írtok neki (címe a faliujságon).
Köszönjük a köszöntést, mi is szeretettel gondolunk rá, néha
imádkozunk érte is.
Ákosék e-mail címe nem változott, a telefonszámuk: 301-2937.
Sajnos a héten is útra kel valaki közûlünk: Szilágyi Gyuszika. Grand
Rapids-ban kezdi egyetemi tanulmányait, a Grand Valey State University-n. Broadcasting lesz a fõ tárgya.
Örülünk annak, hogy nem megy olyan messzire, s olykor-olykor a
hétvégét itthon tölti majd – s bízunk benne, hogy olyankor a gyülekezetbe
is eljön.
Az Úr legyen veled Júliusz, sok sikert, jó eredményeket kívánunk!
Imádkozunk továbbra is érted, ugyanúgy, mintha itthon lennél.
Imádkozzunk a betegekért! Fûr Paula testvérnõ hazajöhetett a
kórházból, de gyengén van, nem tudott eljönni az imaházba. Jakab
testvárnõ, Maggi kicsit jobban van, de õ sem tud még imaházba jönni.
Imádkozunk értük. És a közelben és távolban élõ idõs testvéreinkért is.
A múlt héten említett kárpátaljai jó hír egyikérõl ad számot ez a
néhány hete érkezett levél:
Kedves Testvéreink!

Hála az Úrnak, sok imádság és munka után, eljött az ideje, hogy az új
imaházban is megtarthattuk az elsõ istentiszteletet.
Hálával gondolunk mindazokra az áldozó testvérekre és testvérnõkre,
akik hûségesen imádkoztak és adakoztak, támogatva minket abban, hogy
legyen egy saját imaházunk. Köszönjük az Úrnak és nektek, nagy érték ez
számunkra.
Ha bár nem sikerült felújítani az egész imaházat, arra még sok pénz
kell, de hála az Úrnak a kisebb helység már mûködõképes.
Öröm volt mindannyiunk számára a megnyitón, amikor az öt Benei
lány, akik rendszeresen szolgálnak a Kegyelem gyülekezetben, jelentkeztek
bemerítésre.
Kérünk benneteket is, imádkozzunk értük. Cidor Lajos lp.

Gyülekezetünk alkalmai 2. VASÁRNAPI ISKOLA
A XVIII. század végén Angliában majd Amerikában indították az elsõ
vasárnapi iskolákat, a szegények számára, akik nem tudtak fizetni az
iskoláztatásért. Néhány évtized múlva a protestáns egyházakban szinte
mindenütt szerveztek vasárnapi iskolát.
Az utóbbi félszáz évben a vasárnapi iskolai mozgalom nagyon
megerõsödött a baptista gyülekezetekben. Néhol hosszabb, mint maga az
istentisztelet. Csoportos foglalkozás, igetanulmányozás. Kiadók
versenyeznek egymással a (fõleg) gyermekek számára készített különféle
vasárnapi iskolai anyagokkal.
Gyülekezetünkben is nagyon régóta folyik a vasárnapi iskola. Jelenleg
3 csoportunk van.
A gyermekekkel való foglalkozás reggel 10 kor kezdõdik (egyidõben a
fenti imaórával) és 11 óráig tart. A felnõtt vasárnapi iskola az imaóra után
veszi kezdetét, elvileg 10:30-kor, gyakorlatilag az imaóra után.
A gyermekekkel Mikó Ildikó, Bencze Krisztina és Kovács Irén
foglalkozott az elmúlt évben. A felnõttek vasárnapi iskola vezetõink: Mikó
Tibor, id. FûrBéla, Pap Lajos, Fûr Béla, Pap Enikõ, Kovács József és
Bencze Ákos. (Idõnként a lelkipásztor is bekapcsolódik a vasárnapi iskola
és az imaóra vezetésébe.)
A felnõttekkel néhány éve az Erdélyben, az ITM által kiadott vasárnapi
iskolai füzetek anyagát használjuk – egyébként ezt a textuáriumot
találhatjuk az Áhítat-ban is.
Az ige magyarázatát többféleképpen végezzük. Van, amikor
beszélgetés is kialakul. Mikó testvér énekkel és az aranymondások
felmondatásával fejezi be a vasárnapi iskolát.
Van ahol az imaórat hagyják el (amerikai módra), máshol a vasárnapi
iskolát, hogy több idõ legyen az imaórára (magyar módra), mi
megpróbáljuk az idõket jobban tartani, hogy mind a kettõre sor
kerülhessen ezután is.

