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Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz;
tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.

A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek
ismerete az eszesség. (Péld 9:9-10)

ISTEN HORD KARJAIN
Isten hord karjain, ne csüggedj el,
Védelme bíztató, jöjj ismerd fel!
Hatalmas karjain megához von,
Nem árthat semmi sem, Õ oltalom.

KAR: Kézen fog Isten és vigyáz reád,
Szeret, mint gyermekét, hisz õ Atyád.
Hitben e szent tudat sziklaszilárd,
Hûsége megmarad próbákon át.

Isten hord karjain magányodban,
Meghallgat könnyezõ fohászodban.
Ha a sok gond alatt megfáradt vagy,
Felvidít hû urad, bízd rá magad!
KAR

Isten hord karjain inségedben,
Elmúló életed sok terhében.
Megáll az Õ szava, vissza nem tér,
Fogadd be, benned is örökké él!
KAR

Sinn Rudit köszöntjük a
két 6-os születésnapján.

A gyerekek se
szomorkodnak.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet

Kórus
Igehirdetés: Elveszett korona - 2 Sám 1:1-16

Kóruspróbát tartunk a tisztelet után

DU: 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: De Nóé kegyelmet talált - 1Móz 6:5-22

Közös énekeink: 180. Nincs helyed Jézus számára? / 36.
Vonjál ó Jézus / 212. Ó, boldog nap

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

A múlt vasárnapot a torontói testvérek kérésére a Táborban
töltöttük feleségemmel együtt. Az augusztusi úrvacsorai
istentiszteletet tartottuk ekkor. Szeretettel köszöntik a torontóiak a
detroitiakat. Imádkozzunk értük és velük, amikor lelkipásztorért
imádkoznak. Hisszük, hogy ahogy eddig gondoskodott róluk az Úr,
ezután is azt fogja tenni.

A táborban a nyár végén és õsz elején is lesz néhány különleges
alkalom:

Táborzáró: szept 1-2.
Horgásztábor: szept 28-30
Ifjúsági találkozó: október 6-8
(Az ifjúságit mi tartottuk volna október elején, de a fiatalok és a

tábor vezetõi kérésére átadjuk annak megrendezését a
torontóiaknak. Mi majd talán a következõt tartjuk meg.)

Az Évközi Gyûlést jövõre mi rendezzük meg – ez lesz a 100 éves
jubileumi évünk ünnepélyes megnyitója.

Imádkozzunk lelkipásztoraiért: Kulcsár Sándor, Vadász János,
Novák József, Dr. Pintér Zoltán, Lukács János, Dr. Viczián János,
Szlovák Tibor, Denczel Alexander és Herjeczki tv, valamint a már
nyugdíjba vonultakért: Dr. Bíró László, Lõrincz István és Torma
János.

Füredi Kamilla misszionárius tv-nõért is imádkozzunk rendsze-
resen, ezen a héten különösen is – kedden lesz a születésnapja. Aki
nem küldött még neki üdvözlõ lapot, tegye meg még ezen a héten.

Betegeink épülnek, Renner testvérnõt talán már itt köszönthetjük ma,
három hetes távollét után. A héten Gyuszikát kellett felvenni az
imalistánkra: eltört a lába. Sok türelmet és hamari (6 hetes?) gyógyulást
kívánunk!

Iskolába induló gyermekeinknek és fiataljainknak jó tanulást kívánunk.
A bölcs, a héten olvastuk éppen, ezt mondta: A bölcsesség kezdete ez: sze-
rezz bölcsességet, és minden keresményedbõl szerezz értelmet. (Péld 4:7)

Rendkívüli idõjárás van világszerte, itt is. Hála az Úrnak a
gyülekezetünkbõl senki nem szenvedett kárt a viharok következtében.
Szeretettel gondolunk azonban a sok szenvedõre, akik akár a nagy esõzés,
akár a szárazság következtében jutottak nehéz helyzetbe.

Délután a szolgálatok során alkalmat
adunk arra, hogy akik a múlt heti
bulletinon lévõ útjelzõtáblák közül
választottak egyet (kettõt), elmondhas-
sák miért éppen azt választották.

Gyermekeink szerdán már meg is
tették ugyanezt. Egyik választ itt találjuk.


