3. Józs 1:8 El ne távozzék e
1. Az Istennek beszéde élõ
és ható, és élesebb minden
kétélû fegyvernél... Zsid
4:12

5. Jel 2:10. Légy hû
mindhalálig és néked adom
az életnek koronáját.

9. Róma 8,1 Nincsen azért
immár semmi kárhoztatásuk
azoknak, a kik Krisztus
Jézusban vannak, kik nem
test szerint járnak, hanem
Lélek szerint.

törvénynek könyve a te szádtól,
hanem gondolkodjál arról éjjel és
nappal, hogy vigyázz és mindent
úgy cselekedjél, amint írva van
abban, mert akkor leszel jó
szerencsés a te utaidon és akkor
boldogulsz.

7. Mt 11,28 Jõjjetek én
hozzám mindnyájan, a kik
megfáradtatok és
megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket.

Nagyon szép idõt kaptunk a church piknikünkre, amit a Willow Metro
Parkban tartottunk, szombaton.

11. Fil 4, 13 Mindenre van
erõm a Krisztusban, aki
engem megerõsít.
Az üdvösség sisakját is fölvegyétek és a
Léleknek kardját, amely az Isten beszéde.
(Efézus 6,17)

13. Joel 2, 13 És szíveteket
szaggassátok meg, ne
ruháitokat, úgy térjetek meg
az Úrhoz, a ti Istenetekhez.

15. Abdiás 1,15 Amint
cselekedtél, úgy
cselekesznek veled; amit
te fizettél, visszaszáll
fejedre.

Ha a bulletinban lévõ igéket kivágjuk, emlékeztetõ igekockákat
kapunk, melyeken az elsõ 16 ige van, amit az év eleje óta olvasott
bibliai könyvelbõl választottunk. Már a 25-diknél járunk, úgyhogy ezt
az elsõ 16-ot - ha még nem tudnánk kívülrõl, próbáljuk megtanulni.
Ezen a héten olvassuk el János három levelét és Júdás levelét.
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4. Józs 24:15 Én azonban
és az én házam az Úrnak
szolgálunk.

2. Kol 3:16. A Krisztusnak
beszéde lakozzék ti bennetek
gazdagon, minden
bölcsességben; tanítván és
intvén egymást zsoltárokkal,
dícséretekkel, lelki énekekkel,
hálával zengedezvén a ti
szívetekben az Úrnak.

8. Mt 28,18 Nékem adatott
minden hatalom mennyen és
földön. 19 Elmenvén azért,
tegyetek tanítványokká
minden népeket...

6. Jel 21:27. És nem megy
abba be semmi tisztátalan,
sem aki útálatosságot
cselekszik, hanem csak akik
beírattak az élet könyvébe,
amely a Bárányé.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet
Kórus, trombitaszóló: Puskás Róbert
Igehirdetés: Isten igazságában járás - 2János 1-7
A tisztelet után rövid elöljárósági megbeszélést tartunk.

DU:

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Hol van a te atyádfia? - 1 Móz 4:8-18

Közös énekeink: 46. Látják-e Jézust énbennem? / 48.
Szívemben van egy melódia / 16. Az egyháznak a Jézus a
fundamentuma
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Imádkozzunk Füredi Kamilláért és a Sierra Leone-ban folyó
választásokért, hogy csendes és békességes legyen az, nem úgy, mint a
legutóbbi. Az Úr oltalámába ajánljuk Kamillát és az ottani hívõ
testvéreket.
Hazaérkeztek hosszabb, rövidebb szabadságukrók: Barnáék, Gyusziék,
Béláék és Enikõék, Andreáék. Szeretettel köszöntjük õket. Bízunk benne,
hogy szép élményeket gyûjtve és pihenéssel telt az idõ.
Csütörtökön meglátogattuk Renner Jolánkát, aki kicsit jobban van és
köszöni, hogy imádkozunk érte.
Church pikniket rendeztünk tegnap. A Willow Metroparkban – ahol
már egyszer jártunk, vagy 8 éve - töltöttük a napot vagy 20-an. Kiváló
idõt kaptunk hozzá. Estefelé egy rövid áhítatot is tartottunk. Az Efézusi
levél legvégét olvasva az egymás iránti szeretet és az egymásért való
imádság fontosságáról beszélgettünk.
Black Thursday. The Stock Market crash ended the prosperity of the
Roaring Twenties. Millions were out of work. This was just seven
months after America’s 31st President swore into office. His name was
Herbert Hoover, born on August 10, 1874. The son of a Quaker blacksmith, he studied at Stanford and became a world renown engineer before
entering politics. In the Great Depression, President Hoover stated:
“American life is builded... upon that fundamental philosophy announced
by the Savior nineteen centuries ago... It can not survive with the defense
of Cain, ”Am I my brother’s keeper?" (Crosswalk.com)

12. Hos 6,1 Jertek, térjünk
vissza az Úrhoz, mert õ
szaggatott meg és õ
gyógyít meg minket.

10. Róma 8,38 Mert meg
vagyok gyõzõdve, hogy sem
halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelemségek, ... sem
semmi más teremtmény nem
szakaszthat el minket az
Istennek szerelmétõl, mely
vagyon a mi Urunk Jézus
Krisztusban.

16. Jónás 4,2 ... tudtam,
hogy te irgalmas és
kegyelmes Isten vagy,
nagy türelmû és nagy
irgalmasságú és a
gonosz miatt is bánkódó.

14. Ámos 3,2 Csak titeket
választottalak magamnak e
földnek minden nemzetségei
közül; azért büntetlek meg
titeket minden
gonoszságtokért.

