100 éves a Detroiti Gyülekezet.

A felvétel múlt vasárnap készült. A detroiti imaház lépcsõin a
Bencze Ákosékat köszöntõ gyülekezet és vendégeink. (Fotó: Enikõ)

Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a
Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
egész Júdeában és Samáriában, sõt egészen a
föld végsõ határáig. Csel 1,8
A 75 éves jubileumra kiadott énekes-füzet. Néha még ma is használjuk.

2008. augusztus 3.

A lelkipásztor egy fotó
albumot ad át Bencze
Ákoséknak. A több mit 100
fényképet Pap Enikõ válogatta (a képek nagyobb részét õ maga készítette). A
vetítõ vásznon lévõ kép
2002. június 4-én készült.
Ákosék a Magyarországi
Baptista kórus vendégszolgálatát jöttek meghallgatni.
A koncert élményénél többet
is kaptak: lelki otthont.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Hogyan terjed az evangélium - Csel 13:1-3
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: A gazdag és Lázár - Lk 16:19-31

Közös énekeink: 10. Mint a szép híves patakra / 7. A szeretet
hatalmát áldom / 253. Hittel feltekintek / 39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A múlt vasárnapunk rendhagyóan telt. A délelõtti tisztelet után elõször
is gyülekezeti órát tartottunk. A pénztáros testvér beszámolóját hallgattuk
meg elsõsorban a második negyedévrõl. Sajnos nem jó képet mutat a
pénztárunk ebben az évben, különösen is a második negyedévben. Az elsõ
6 hónapban 1800 dolláros hiányunk volt. Nem azért, mert többet adtunk
ki a megszokottnál, hanem mert kevesebb volt a bevételünk.
Sajnálom, hogy Bencze Ákos testvér utoljára ilyen jelentést adhatott, de
annak örülök, hogy az elmúlt két és fél évben pozitív eredményekrõl
szólhatott. Sõt – hála az Úrnak, az elmúlt 18 évben csak egyszer-kétszer
volt ilyen nehezebb idõszak. Most is azt reméljük, hogy megsegít bennünket az Úr ebben a helyzetben is. Kevesebb a bevételünk azért is, mert
a testvéreink bevétele is csökkent, s így a kisebb összeg tizede is kevesebb. Ezen kívül többen is vannak munka nélkül.
Megköszöntük Ákosnak a pénztárosi szolgálatot és új pénztárosnak
Pap Enikõt választottuk. Áldást kívánunk szolgálatára.
A közös ebéden elmondták Krisztináék, hogy 1200 mérföldre van
tõlünk az a város, ahova költöznek: Hays, Kansas. A karácsonyt talán itt
tölthetik majd velünk. Várjuk, vissza várjuk õket.
A délutáni tiszteleten elköszöntek – igével, bizonyságtétellel, személyes köszönõ szavakkal – a duetthez már nem volt hangjuk. A kórus
azonban az õ kedves énekeiket énekelte, az igehirdetés textusa egyik
kedves igéjük (A tékozló fiú) volt.
Az is kiderült, hogy néhány napot csúszik a költözés és a hétvégét még
itt töltik. Ennek örömére szombat délutánra hangfelvételt szerveztünk. Az
“Istenáldjonmígviszontlátunkot” pedig még elhalasztottuk a jövõ hétre.
Ne feledkezzünk el távol élõ testvéreinkrõl! Õk sokszor gondolnak
ránk, imádkoznak értünk. Karner testvérnõ - aki a múlt hét végén gyengén is volt, szeretettel köszönti a gyülekezetet. Imádkozunk mi is érte és
köszönjük, hogy a gyülekezetet is, a Samaritánus missziót is támogatja.

Szerda estéken a gyerekeknek is van mindig
feladatuk - arról adnak
éppen számot. A képet
Gyurik Robert készítette,
aki az ifjúsági táborozás
és a chicagói jubileum
után nálunk töltött néhány
napot, mielõtt unokatestvéreit - Dávidot és Ádámot is meglátogatta.

Új hirdetõtáblánk van - Pap Lajos testvér készítette. Köszönjük a szép
munkát! Tegnap a hangfelvétel készítés szünetében álltuk-ültük körül.

