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Példabeszédek 10:22. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg,
és azzal semmi nem szerez bántást.

11: 24. Van olyan, aki bõven adakozik, és annál inkább gazdagodik;
és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szûkölködik.

15:16. Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs,
ahol háborúság van.

28:20. A hivõ ember bõvelkedik áldásokkal; de aki
hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.

Példabeszédek könyve legszeb igeversei
1:7. Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi

tanítást a bolondok megútálják.
2: 6. Mert az Úr ád bölcseséget, az õ szájából tudomány és értelem

származik.
3:6. Minden te útaidban megismered õt; akkor õ igazgatja a te útaidat.

7. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a
gonosztól. 8. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te
csontaidnak.

3:11. Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az õ
dorgálását. 12. Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya
az õ fiát, a kit kedvel.

4: 7. A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden
keresményedbõl szerezz értelmet.

4:23. Minden féltett dolognál jobban õrizd meg szívedet, mert abból
indul ki minden élet.

6: 6. Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az õ útait, és légy bölcs!
6:32. A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el

akarja veszteni, az cselekszi ezt!
9:10. A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek

ismerete az eszesség.
10:7. Az igaznak emlékezete áldott;
10:22. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez

bántást.
11:24. Van olyan, aki bõven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és

aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szûkölködik.
13:24. A ki megtartóztatja az õ vesszejét, gyûlöli az õ fiát; a ki pedig

szereti azt, megkeresi õt fenyítékkel
14:30. A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak

rothadása.
15:16. Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol

háborúság van.
17: 9. Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen

elõhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.
17:22. A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig

megszáraztja a csontokat.
20:23. Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó

dolgok.
21:9. Jobb a tetõ ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös

házban.
21:13. A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; õ is kiált, de meg nem

hallgattatik.
24:16. Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az

istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek
26:27. A ki vermet ás másnak, abba belé esik; és a ki felhengeríti a

követ, arra gurul vissza.
28:20. A hivõ ember bõvelkedik áldásokkal; de a ki hirtelen akar

gazdagulni, büntetlen nem marad.
30: 8. A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tõlem;

szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám
illendõ eledellel.

31: 30. Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony
féli az Urat, az szerez dicséretet magának!

A héten olvassuk el az 1 Mózes 1-11 részeit

A Kovács család: Irén, az újszülött Jonathán,
József és Peti (aug 28)

Harmadnap Jonathán már ezt próbálgatta: Ó,
how I love Jesus... De hallani még csak lelki
szemeinkkel lehetett.
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 úrvacsorai istentisztelet

Kórus
Igehirdetés: Isten karjain - 1 Móz 8:1-2 +

DU: 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Jeruzsálem Dávid és Isten városává lesz

- 2Sm 5:1-12

Közös énekeink: 51. Ne rettegj, bármi súlyt téged / Isten hord
karjain / 224. Süllyedeztem a bûnben / 39. Áldott legyen a frígy

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szeretettel köszöntjük vendégeinket: Fodor Tamásék Tennessibõl
érkeztek. Ádám is ugyanonnan, bár õ inkább haza jött.

Elsõsorban a fiataloknak, de mindannyiunknak is írom, hogy Gerstner
Kornél és felesége a múlt szombaton megérkezett Detroitba. Kornél
azonnal indult tovább Virginiába, mert a Liberty University-n már egy
hete várták – ahol ugyanis tanári munkára kapott meghívást, amit el is
fogadott. Ennek alapján kapott munkavállalásra jogosító vízumot, s
felesége is elkísérhette õt. Tegnap telefonon hívott és köszönti a
testvéreket. Nagyon nehéz lesz az elsõ idõszak, de máris készül arra,
hogy a fiatalokkal az õszi, tábori ifjúságin találkozzon. Imádkozzunk érte
és a szövetségünk ifjúságáért.

Ezen a hétvégén van a táborban a táborzáró konferencia. Novák József
testvér a vendég szolgálattevõ.

ADJUNK HÁLÁT ÉS KÖNYÖRÖGJÜNK:
Kedden megszületett Kovács József testvérék második gyermeke:

Jonathán. Anyuka és a kisbaba egészségesek. Velük együtt örülünk.
Az ugyancsak kedden kórházba került id. Fûr Béla testvér, gyüleke-

zetünk vezetõje a hét végére jobban lett és már otthon van. További
gyógyulást kívánunk neki!

Bencze Ákosék tegnap Mikó Ildikóéktól átköltöztek a szépen rend-
behozott, új, Saint Claire Shore-i otthonukba. Örülünk mi is velük.

Szombaton érkezik Debrecenbõl Mikó Tibi testvére Erzsike és leánya.
Erika. Mi is szeretettel várjuk õket.

Isten karjain – igei gondolatmenet

1 Móz 8:1. Megemlékezék pedig az Isten Noéról, és minden vadról,
minden baromról, mely õ vele a bárkában vala: és szelet bocsáta az Isten a
földre, és a vizek megapadának. 2. És bezárulának a mélység forrásai s az
ég csatornái; és megszûnt az esõ az égbõl.

2Pt 2: 9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekbõl, a
gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.

Jn 3:17. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy
kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. 18. Aki
hiszen õ benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott,
mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

Zsid 4:15. Mert nem oly fõpapunk van, aki nem tudna megindulni
gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk
hasonlóan, kivéve a bûnt.

Zsid 7:25. Ennekokáért õ mindenképen üdvözítheti is azokat, akik õ
általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.

Mt 11:28. Jõjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

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


