A széles és a keskeny út 8.
The Narrow and the Wide Gates
Az e heti részletben található igeversek:
1 Kor 6,9-10
2 Móz 20,13
1 Tim 6,10
Lk 17,28-30
Mt 22, 9.6.
Préd 5,10

2Kor 5,20
Ez 33,11
Mt 25,35
Kol 1,21-22
2Kor 5,15b

gyülekezetet. A 70-es évek elsõ felében az imaház ajtaja végleges
bezárásának lehetõsége is felmerült.
Sokszor és sokan imádkoztak az elmúlt 101 esztendõ alatt a detroiti
gyülekezetért, s az Úr megtartotta és folyamatosan megújította a
gyülekezetet. A legutóbbi 35 év során 30 és 45 között volt a tagok száma.
A jelenlegi testvériség jóval nagyobb fele az utóbbi 20 évben köztözött ide
vagy csatlakozott a gyülekezethez vagy lett bemerítkezés útján tagja
annak. Hála az Úrnak, szép számmal vannak gyerkekeink is.
Mindezekbõl azt látom, hogy az Úr „cselekedett” gyülekezetünkkel.
Folyamatosan gondoskodott arról, hogy legyen népe -magyar nyelven
bizonyságot tevõ népe- a továbbiakban is ezen a helyen.
Kérhetjük hát a ma reggeli ige mellett mi is, hogy adjon
gyülekezetünknek növekedést, megtérteket és megtérõket?
Igen, hiszen a régi ígéket a mi tanulságunkra íratta le és õriztette meg
Isten.
Igen, ha tudjuk, hogy népét nem annak érdemeiért, hanem saját nevéért
tartotta meg (Ez 36,22), aminthogy mi is csak kegyelembõl tartattunk meg,
hit által, nem cselekedeteink miatt (Ef 2,8-9).
Igen, ha meggondoljuk, hogy az Újszövetségben már nem is egy nép,
hanem a Krisztushívõ gyülekezet az Úr misszós eszköze.
Kérjük hát hittel és alázattal: Urunk, szaporítsd gyülekezetünket
üdvözülõkkel! (Csel 2,47) HG www.azigerabja.blogspot.com

A Kerekes és a Torma család a gyermekbemutatást követõ ebéd után az imaház
étkezõjében. Andrew James Kerekes az édesanyja kezében.

Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel
házának, hogy cselekedjem õvelük: Megsokasítom
õket, mint a nyájat, emberekkel. (Ez 36,37)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet
férfikar

Igehirdetés: Sokasíts meg bennünket, Urunk! - Ez 36,21-37,3
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az élet folyója - Ez 47,1-12
Közös énekeink: 219. Áldásod gazdag folyóit / 98. Isten
kegyében nem tudom / 186. Halljátok az örömhírt: Õ segít!
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Különleges vasárnapunk van ma. A nõtestvérek nagyobb része hiányzik
közûlünk. A nõi csendesnapokra utaztak el péntek hajnalban tizenegyen,
plusz Tibor. Este késõn érnek majd haza. Hiányoljuk õket, ugyanakkor
örülünk annak, hogy a többi gyülekezet nõtestvéreivel és a még otthonról
is sokak számára ismerõs Bálint Ibolya testvérnõvel tölthetik ezeket a
napokat. Az Úr áldását kérjük együttlétükre, majd utazásukra is!
Amennyiben Bálint testvérék át tudnak jönni Detroitba is a jövõ hét
valamelyik napján, akkor azon az estén fogjuk megtartani a hétközi
bibliaóránkat. Értesíteni fogom a testvéreket.
Mi se akartunk lemaradni, ezért tegnap délután Fûr Béláéknál a
férfiaknak
(meg a
gyerekeknek)
tartottunk
csendesszalonnasütésesröplabdáséssocceresáhítatos délutánt.
Jó volt,
köszönjük Béla!
Nagyon szép
idõt is kaptunk
hozzá az Úrtól.

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK!
Ákosék új telefonszámot kaptak: (785)-505-8059.
Korpás testvérnõt meglátogattuk csütörtökön, szeretettel
köszönti a gyülekezetet. Fûr testvérnõ telefonon küldi
üdvözletét.
Dr. Szenohradszki János testvér már otthon van, köszöni, hogy
imádkozunk érte. Vadász János testvér visszament a kórházba, reméljük
csak néhány napra. Kulcsár Frank testvérért is imádkozzunk a héten kedden kerül mûtétre. Drescher Lajos
bácsival kedden beszéltem, õ is legyen ott
mindennapi imádságainkban!
A múlt vasárnapi gyermekbemutatást
követõ ebéd után készült az elsõ képünk.
A Kerekes és a Torma család tagjai a
szolgálatokba is bekapcsolódtak
igehirdetéssel, énekkel, verssel,
imádsággal. Andrew James pedig
hõsiesen viselte a hosszú napot. Nem
helyette, de érte imádkoztunk, s az Úrnak
ajánlottuk õt.
Jövõ vasárnap délelõtt vendégünk lesz Rev. Carlos Liese, a Baptist State
Convention of Michigan nyelvi osztályának vezetõje. Õ hirdeti majd az
igét, így hívhatunk angolul értõ vendégeket is.

NAPTÁR
Október 9-11 Ifjúsági találkozó Torontóban
Október 11-én Püsök Dániel lelkipásztor beiktatása Torontóban
Október 19-21 Össz-magyar lelkipásztor házaspárok találkozója
a Nagyvárad közelében lévõ Félix fürdõn.
Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel
házának; hogy cselekedjem õvelök: Megsokasítom õket, mint a nyájat,
emberekkel. (Ezékiel 36,37)
Vajon nekünk is megengedi, hogy kérjük ugyanazt? Azt t.i., hogy
sokasítson meg bennünket, hogy cselekedjen velünk úgy, hogy
gyülekezetünk ne zsugorodjon, hanem növekedjen a létszámunk. Tkp. ezt
tette velünk az ÚR az elmúlt évtizedek során is.
101 éves gyülekezetünk a 20-as évek végén volt a legnagyobb: egy-két
évig a 150-et is meghaladta a taglétszám. Akkor 2 másik gyülekezet is
egyesült a Delray-ben élõ gyülekezetünkkel. A 30-as években
százegynéhányan voltunk. A hatvanas években az akkor 60-70 tagú
gyülekezetbõl egy nagyobb csoport a lelkipásztor vezetésével elhagyta a

