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Ímé mindent újjá teszek... Én vagyok az Alfa
és az Omega, a kezdet és a vég. .. Aki gyõz,

örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek
és az fiam lesz nékem. (Jel 21: 5-7)

Ha a 3. és a 4. oldalon lévõ igéket kivágjuk, emlékeztetõ igekockákat
kapunk, melyeken a második 16 ige van, amit az év eleje óta olvasott

bibliai könyvelbõl választottunk. Az elsõ 16-ot az augusztus 12-i
bulletinban találhatjuk meg. Ezen a héten fejezzük be

Jakab levelét és a 2. Királyokat.

18. Náhum 1,7 Jó az Úr, erõsség a
szorongatás idején, és õ ismeri a

benne bízókat.

20. Márk 1,38 És õ monda nékik:
Menjünk a közel való városokba,

hogy ott is prédikáljak,
mert azért jöttem.

22. 5 Móz 6:4 Halld Izráel, az Úr,
a mi Istenünk egy Úr!

5. Szeressed azért az Urat,
a te Istenedet, teljes szívedbõl,

teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl!

26. 2János 7. Mert sok hitetõ jött e
világra, a kik nem vallják a Jézust

testben megjelent Krisztusnak. Ez a
hitetõ és az antikrisztus.

30. 1 Thess 3:8. Mert szinte
megelevenedünk, ha ti erõsek

vagytok az Úrban.

24. Efézus 2:8-9 Mert kegyelembõl
tartattatok meg, hit által; és ez nem

tõletek van: Isten ajándéka ez;
Nem cselekedetekbõl, hogy

senki ne kérkedjék.

28. 1 Mózes 1:27. Teremté tehát az
Isten az embert az õ képére, Isten

képére teremté õt: férfiúvá és
asszonnyá teremté õket.

32. Jakab 1:22. Az igének pedig
megtartói legyetek és ne csak

hallgatói, megcsalván magatokat.

Fûr Béla köszönti a lelkipásztorokat (balról) Kerekes Tibor, Varga Ferenc,
egy pünkösdi tv. és Herjeczki Géza. Lõrincz István testvér a

szeretetvendégségre nem tudott maradni.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet

Kórus
Igehirdetés: Az Úrban tervezett jövõ - Jakab 4:13-16

DU: 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: A mennyei sereg oltalmában - 2 Kir 6:8-23

Közös énekeink: 68. Jöjj, hatalmas Mester! / 206. Fel, mert
az éj fog jönni! / 156. Vedd Atyám szívem, s alázd meg / 39.
Áldott legyen a frígy

Délután vetített énekeket énekelünk

17. Mikeás 6,8 Megjelentette néked,
oh ember, mi légyen a jó, és mit

kíván az Úr te tõled! Csak azt, hogy
igazságot cselekedjél, szeressed az
irgalmasságot, és hogy alázatosan

járj a te Isteneddel.

19. Habakuk 2,1 Õrhelyemre
állok, és megállok a bástyán, és
vigyázok, hogy lássam, mit szól

hozzám, és mit feleljek én
panaszom dolgában.

29. 2 Sm 22:36. Kegyelmed
naggyá tett engem.

25. 1János 4:10 Nem abban van a
szeretet, hogy mi szerettük az
Istent, hanem hogy õ szeretett
minket, és elküldte az õ Fiát

engesztelõ áldozatul a mi
bûneinkért.

21. Márk. 13,31 Az ég és a föld
elmúlnak, de az én beszédeim

soha el nem múlnak.

31. 2. Thess 3:10. Ha valaki nem
akar dolgozni, ne is egyék.

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

23. 5 Mózes 18:18. Prófétát
támasztok nékik az õ atyjokfiai

közül, olyat mint te, és az én
ígéimet adom annak szájába, és
megmond nékik mindent, a mit

parancsolok néki.GYÜLEKEZETI HÍREK

Az elmúlt vasárnap szép reformációs ünnepélyünk volt. Örültünk
annak, hogy a szokásosnál többen jöttek el a reformátusoktól, és még
inkább a pünkösdiektõl. Az istentisztelet utáni szeretetvendégségen
mindenki ott maradt és sokáig beszélgettünk az étel mellett és után.
Köszönöm a testvéreknek a helytállást a szeretetvendégségen. Volt
bõségesen, még maradt is.
Azt is köszönöm, hogy megemlékeztetek a lelkipásztorokról, a „pastor’s
appreciation day”-t megtartva az idén is. Mint kiderült, 5 lelkipásztor is
volt közöttünk. Atyámfiai, imádkozzatok (is) értünk!

Kedden feleségem egy mûtéten esett át, ami jól sikerült, de az
altatásnál valami nem úgy ment, mint ahogy mondják, mert egész héten
csendes volt nálunk a lakás – a torkát és a hangszálait is megsértették,
aminek következtében még szombaton sem tudott beszélni Éva.
Köszönjük, hogy imádkoztatok érte. Az Úr meghallgatta imádságainkat,
hála néki. Az eredményt majd 12-én tudjuk meg.

Id. Fûr Béla testvérék a hét végén felutaztak Enikõékhez. Bizonyára
jól érzik magukat az unokák körül, köszöntjük õket is.

A konyhában meglepetést készítettünk a nõtestvéreknek – egy új, a
tûzrendész elõírásának megfelelõ tûzhelyt vásároltunk és építettünk be a
helyére. Köszönöm Bélának és Lajosnak, hogy a tegnapi napjukat
egészen erre fordították. (Ha én a pokol tüze helyett véletlen a tûzhelyrõl
kezdenék beszélni a prédikáció alatt, biztosan megértitek.):

Novák József lelkipásztor testvér az Áhítat szerkesztõbizottságának
ülésére Budapestre utazik ma este, szövetségünket képviselve. Az Úr
oltalmába ajánljuk õt, áldást kívánva szolgálatára.


