
2008. szeptember 28.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem

számlálhatott... fehér ruhákba öltözve... Ezek azok,

akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták

az õ ruháikat a Bárány vérében.” (Jel 7:9,14)

Néhány vendégünk is volt a múlt vasárnap: Rev. Ronald E. Cary (hátul, középen),
Enikõ és gyermekei - mögöttük a nagyszülõk - örültünk, hogy Fûr Paula

testvérnõ újra közöttünk lehetett.  (További képek a hátsó oldalon.)

Rev. Donald E. Cary,
ABC of Michigan visited

our church last Sunday. The
title of his sermon was

“More Than Conquerors.”

Köszöntöttük a
születésnapját ünneplõ
Jakab Maggiet és
Magduskát,
valamint a hamarosan
hazautazó Gevalt
Marika testvérnõt
(Irén édesanyját).

Rev. Cary presented
a plaque to our 100

years old congregation.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Bizonyságtétel a nagytanács elõtt - Csel 23,1-11

Elöljárósági és nõi óra a tisztelet után

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: A megváltottak serege - Jel 7,1-4, 9-17

Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 224. Süllyedeztem a
bûnben  /  238. Számot vetettél-e?

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük a Rathfon házaspárt, Christ és Andreát házas-

ságkötésük tizedik évfordulója alkalmából! Congratulatin Chris and
Ileana on your 10th Wedding Anniversary!

A múlt vasárnap – elõzetes megbeszélés után felkeresett bennünket az
ABC of Michigan egyik vezetõje, Rev. Ronald E. Cary. Egy hónappak ko-
rábbi érdeklõdését szívesen fogadtam, hiszen az utóbbi idõben nem sok
kapcsolatunk volt ezzel a szövetséggel. Pedig a múltban lényeges szere-
pük volt a mi gyülekezetünkben is. 100 évvel ezelõtt az õ segítségükkel
kedõdött, alakult meg a detroiti magyar gyülekezet, valamint õk segítetek
az elsõ imaházunk felépítésében is. Az igehirdetését úgy láttam, hogy
szívesen fogadta a gyülekezet. (Az igehirdetést fordítottuk.)

Szerdán este is volt vendégünk: Dániel Zalán (Élesd és körzete)
lelkipásztor, aki éppen itt járt (Juhász Sándoréknál) ezekben a napokban.
Az igét 2Mózes 9:1-5 alapján hirdette Zalán testvér.

Pénteken és szombaton garázs szelet tartottunk, melyrõl majd a jövõ
héten számolunk be (addigra már az izomlázunk is elmúlik.)

Imádkozzunk betegeinkért. Már otthon várja a további gyógyulást Vigh
Sándor testvér, Tüske Tibor és Korpás Kati is. Kati levelét a faliujságon
elolvashatjuk.

Ádám munkaügyben Alaszkában tölt néhány napot, az Úr oltalmába
ajánljuk utazásaiban.

Ugyancsak útra kél hétfõn Gevalt Marika testvérnõ, aki 6 hónapot töl-
tött gyermekei körében és itt a gyülekezetben is. Szeretettel köszönjük a
látogatóba érkezett testvérét és családját Cledvelandból, Kis Sándor test-
véréket. Az Úr oltalmába ajánljuk Marikát és köszöntjük az otthoniakat!

“Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri
tõletek a bennetek élõ reménységet!” - figyelmeztet az apostol (1Pt 3,15), és ez
a felszólítás nekünk, késõi hívõknek is szól. Milyen jó, hogy Pál kész volt!
Nem volt ideje különösebben elõkészülni rá, hiszen bár elfogása nem váratlan
esemény volt, nem tudhatta, hogy pontosan mikor és hogyan következik be.

Azok a bizonyságtételi lehetõségek, amelyek a mi életünkben elõadódnak,
sokkal békésebb körülmények között, de ugyanilyen váratlanul jöhetnek elõ.
Észrevesszük-e ezeket? És ha igen, készek vagyunk-e mi is megszólalni a
megfelelõ pillanatban? Hasznos lehet, ha mondanivalónk vázlatával szinte
betanult módon, elõre készülünk. Hiszen bár a lényegesebb kérdés az, hogy
van-e mirõl beszélnünk, az legalább olyan fontos, hogy magunkat pontosan
tudjuk kifejezni, a másik számára érthetõ kifejezéseket használva, és tömören,
hiszen lehet, hogy csak néhány perc áll az adott helyzetben rendelkezésünkre.
Elcsendesedve ezek fölött az igék fölött határozd el, hogy ma különösen
figyelsz, mikor adódik alkalom a bizonyságtételre! És rászánva néhány percet
fogalmazd meg most a lényegét annak, amit egy ilyen helyzetben elmondanál,
hogy majd az adott pillanatban Isten Lelke élõvé tudja tenni mindezt!

Ádány Mihály (Áhítat 2008)

A következõ hétvégén lesz a horgásztábor, Rámában. Az Úr áldása
legyen az utazókkal, közöttük talán néhány detroiti is lesz, és a táborozáson,
meg a hálaadónapot is ünneplõ Torontói Gyülekezeten.

Ne felejtsünk el jelentkezni a clevlandi ifjúsági találkozóra. Az október
17-19-én rendezendõ találkozóra elsõsorban fiatalokat, de másokat is szívesen
várnak a clevelandi testvérek. Részletesebben a faliújságon.

A BIZONYSÁGTÉTEL

FÉLELMEINK

A múlt vasárnapi pédikáció egyik illusztrációja valahogy így szólt:
„A feleség felébreszti egyik hajnalban a férjét, s izgatottan kéri, hogy azonnal

menjen le a pincébe, mert úgy hallja, hogy valaki járkál ott, bizonyára valami
tolvaj. Férj félálomban lebotorkál a pincébe, de hamar felébred, mert ott
valóban egy rabló fogadjam aki arra kényszerítette, hogy adja át neki az
ékszereket és értéktárgyakat. Mit tehetett mást, átadott mindent, amilye volt.
Dolga végeztével rabló csendesen le akart lépni, mire férj azt mondja neki: rabló
úr, mielõtt elmegy legalább jöjjön fel a nappaliba, hadd mutassam be a
feleségemnek, aki már 30 év óta várja, hogy a lakásunkban megjelenjen.”

Lehet, hogy te is így vagy vele? Mire vársz, mitõl félsz, mi az, aminek
megengeded, hogy tönkre tegye napjaidat? (A közmondás is azt mondja: nem jó
az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik.) Érdemes aggódni? Megéri félelmek
között vergõdve élni? Jobb lenne a rendszeres aggodalmaskodás helyett rábízni
életedet teljesen az Úrra. Jobb lenne, ha a félelmeid helyett Istenfélelem, Isten
iránti bizalom töltené meg szívedet.


