100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Két fénykép 1993-ból, valószinûleg ugyanazon a napon készült. Fent a
zenekarunk játszik, lent a vasárnapi iskolát tartja Mikó Tibor.
Zenészeink: Tibike, Ádám, István, Szabó Zsolt és Barna.
Az asztal körül: Eunika, Andrea, Tibor, István, Ádám, Dávid, Tibike.
A Kovács család jeles napjait együtt is megünnepeltük. Születésnap: József, Péter (egy
héten belül Jonathán) és Marika (nagymama), valamint Irén és József házassági
évfordulója. Urunk gazdag áldása kísérje õket az újabb esztendõben is!

...fogadd meg tanácsomat:
Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos,
és gonoszság helyett
bánj irgalmasan a szegényekkel!
Így boldogan élhetsz sokáig. Dániel 4,24
2008. augusztus 24.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Munkatársak az evangéliumért - Csel 15:36-16,5
Zenekari próba

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Gõg és megaláztatás - Dániel 4
Közös énekeink: 219. Áldásod gazdag folyóit / 29. Hol Jézus Úr
309. 4. Vers + 317. Segítsük Siont építni!
Délután vetített énekeket énekelünk.

s ezen szívesen látnak másokat is. Ezt az értesítést kaptam a táborvezetõ
testvértõl:
“Családi hétvége: augusztus 24-29-ig
Táborzáró Konferencia: augusztus 30-31.
Horgásztábor a Férfiszövetség és a torontói gyülekezet közös
rendezésében: október 2-4-ig, ezt követi október 5-én a hálaadónap.
Lelkipásztor: Lukács János testvér, Chicagóból.
Minden alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk
gyülekezeteink testvériségét. Jelentkezni a
416.991.6636 telefonszámon kérjük.
Balla Sándor"
Ákoséktól kaptam néhány fényképet a hétvégén,
amit majd délután megnézünk. Szeretettel
gondolnak ránk, mi is õrájuk. Ma egy déli baptista
gyülekezetet keresnek föl. Egyébként négy
evangéliumi gyülekezet van a városban.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Költözés-utazás. Az elõzõ héten Korpás Magda testvérnõ lányával
együtt elköltözött a Helen utcából, nem túl messzire, Wyandotte-ba. Az új
telefonszáma 288-5524. Elég gyengén van, imádkozzunk érte, hogy az új
körülményeket megszokja és megerõsödjön.
Szilágyi Gyuszi szerdán Grand Rapids-ba költözött, s ott kezdi
egyetemi tanulmányait.
Dávid és Annie tegnap szerencsésen visszaérkeztek magyarországi
látogatásukról.
A Fay nevû trópusi vihar elég nagy vízkárokat okozott Floridában.
Felhívtam telefonon az ott élõ testvéreinket, biztosítva õket, hogy
imádkozunk értük és hogy tudjuk, hogy hogyan élték át a viharos
napokat. Hála az Úrnak, jó híreket hallottam. Stejankó testvéréket
elkerülte a vihat – szeretettel köszöntik Mártáék a gyülekezet minden
tagját. Palm Bay-i testvéreinknek jutott bõven az esõbõl, de nagyobb
károkat ez nem okozott sem a testvéreknél, sem az imaháznál. Jakab
testvérék rokonainál és Ladics Ferenc testvéréknél is az Úr oltalmát
tapasztalták testvéreink.
Ne feledkezzünk meg a Samaritánus alapunkról, ígéretünkrõl. A
céladományokat - például a rászorult, szegény, vagy mozgássérült, vagy
árva gyermekek számára, vagy hasonló célokra gyûjtjük és továbbítjuk.
A hét végén, szombaton közös kirándulást tervezünk, várhatóan Flint,
Michiganba. A részleteket megbeszéljük.
Akinek lehetõsége van arra, hogy a táborba utazzon, szép lehetõség
van arra ezen a héten is, amikor családi hetet tartanak a torontói testvérek,

Gyülekezetünk alkalmai 3. Vasárnapi istentiszteletek
Vasárnap délelõtt 11-kor és délután 6-kor kezdõdnek istentiszteleteink.
A délelõttin egy kicsit többen szoktunk lenni. Az istentiszteleteink
fókuszában az igehirdetés áll. Tudatosan törekszünk arra, hogy elejétõl a
végéig minden Istent dicsõítse és a testvériség javát szolgálja. Dönteni az
Úr Jézus mellett egyszer kell, de az Úr üzenetére válaszolni, engedelmeskedni az abban megszólaló felhívásokra gyakran, sõt, minden alkalommal kell. Hasonlóképpen egyszer kell elindulni az Úr útján, de a
tovább haladáshoz, a célfelé vezetõ úton folyamatos segítségre van szükségünk – istentiszteleteinken az Úr ebben nyújt segítséget gyermekeinek.
Délelõtt a közös énekeken kívül a kórusunk is énekel két éneket. Az
énekek között általában meghallgatjuk az igehirdetés textusát angolul.
Minden istentiszteletünkön perselyezünk, hiszen „áldozat nélkül nincsen
istentisztelet.” Az igehirdetés magyarul hangzik.
A délutáni tiszteleten többet éneklünk (vetített énekeket), szolgálatokat
hallgatunk meg (többnyire verseket és néha egy-egy bizonyságtételt). A
szolgálatokat H Éva, Anikó, Enikõ, Eunika (és a múlt hónapig Krisztina)
állítják össze. Néha vetített képek segítségével beszámolunk egy-egy
gyülekezeti eseményrõl, vagy pl. otthoni látogatásról, gyülekezetet is
érintõ alkalmakról.
A lelkipásztor szívesen veszi, ha bárkinek észrevétele, vagy javaslata
lenne gyülekezeti alkalmainkkal kapcsolatban. A jó hagyományokat nem
akarjuk elveszíteni, vigyázunk azokra, de készen vagyunk minden építõ,
igeszerû javaslat megfontolására.

